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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณพ.ศ.2561 

 
ท�านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  จะได�เสนอร%างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ%าย
ประจําป)ต%อสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู�บริหารเทศบาลตําบลเขาชุมทองจึง
ขอชี้แจงให�ท%าน ได�ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในป)งบประมาณ 
พ.ศ.2561 ดังต%อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ%ายท่ัวไป 
 ในป)งบประมาณ  พ.ศ.2560 ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลเขาชุมทอง มี

สถานะการเงินดังนี้   
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  17,217,576.71 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  9,416,335.15 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  9,083,547.45 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว�แบบก%อหนี้ผูกพันและยังไม%ได�เบิกจ%าย  จํานวน  1  โครงการ  

รวม  2,000,000.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีได�กันเงินไว�โดยยังไม%ได�ก%อหนี้ผูกพัน  จํานวน  0  โครงการ  

รวม  0.00 บาท 
      1.2  เงินกู�คงค�าง  5,956,000.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในป�งบประมาณ 2560 
 (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  33,434,996.92  บาท ประกอบด�วย 

   
 หมวดภาษีอากร 150,553.21 บาท 

   
 หมวดค%าธรรมเนียมค%าปรับ และใบอนุญาต 62,259.00 บาท 

   
 หมวดรายได�จากทรัพยCสิน 97,081.21 บาท 

   
 หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยC 0 บาท 

   
 หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 114,300.00 บาท 

  
 

 หมวดรายได�จากทุน 0 บาท 
   

 หมวดภาษีจัดสรร 16,166,105.50 บาท 
   

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงคC 
 

9,681,872.0๐ บาท 
   

(๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปตามอํานาจหน�าท่ีและภารกิจถ%ายโอนท่ีเลือกทํา 7,162,826.00 บาท 
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(3) รายจ%ายจริง จํานวน  26,499,950.54 บาท ประกอบด�วย 
   

 งบกลาง 7,677,144.55 บาท 
   

 งบบุคลากร 11,545,372.00 บาท 
   

 งบดําเนินงาน 4,806,891.33 บาท 
   

 งบลงทุน 1,696,542.66 บาท 
   

 งบรายจ%ายอ่ืน 0 บาท 
   

 งบเงินอุดหนุน 774,000.00 บาท 
   

(4) รายจ%ายท่ีจ%ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงคCจํานวน   0 บาท 

(5) มีการจ%ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีจํานวน 0 บาท 
 

 
3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ  “กิจการประปา” 
ป)งบประมาณ พ.ศ.2560  มีรายรับจริง  993,163.17 บาท  รายจ%ายจริง  869,586.84  บาท 
กู�เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ     จํานวน................-...............บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน................-...............บาท 
กําไรสุทธิ      จํานวน  123,576.33  บาท 
เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ณ วันท่ี  31  กรกฎาคม  2560 จํานวน  682,629.11  บาท 
ทรัพยCจํานําจํานวน...........-...............บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําป�งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป� ๒๕๕9 

ประมาณการ 
ป� ๒๕60 

ประมาณการ 
ป� ๒๕61 

รายได;จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 138,940.30 153,800.00 153,800.00 
หมวดค%าธรรมเนียมค%าปรับและใบอนุญาต 169,750.00 81,000.00 88,000.00 
หมวดรายได�จากทรัพยCสิน 868,465.41 421,000.00 935,500.00 
หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 315,080.00 344,000.00 265,600.00 
หมวดรายได�จากทุน 0.00 62,000.00 0.00 
หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชยC 

0.00 0.00 0.00 

    รวมรายได;จัดเก็บเอง 1,492,235.71 1,061,800.00 1,442,900.00 
รายได;ท่ีรัฐบาลเก็บแล;วจัดสรรให;องค!กร
ปกครองส�วนท;องถ่ิน 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,888,372.22 21,126,200.00 20,982,100.00 
รวมรายได;ท่ีรัฐบาลเก็บแล;วจัดสรรให;
องค!กรปกครองส�วนท;องถ่ิน 

20,888,372.22 21,126,200.00 20,982,100.00 

รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องคCกรปกครอง
ส%วนท�องถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,955,895.00 19,513,000.00 20,396,000.00 
รวมรายได;ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให;องค!กร
ปกครองส�วนท;องถ่ิน 

8,955,895.00 19,513,000.00 20,396,000.00 

รวม 31,336,502.93 41,701,000.00 42,821,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
๒.๒ รายจ�าย 
 

รายจ�าย 
รายจ�ายจริง 

ป�๒๕๕9 
ประมาณการ 

ป� ๒๕60 
ประมาณการ  

ป� ๒๕61 
จ�ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 2,๕30,145.40 9,950,860.00 11,323,400.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค%าจ�างประจํา 
และค%าจ�างชั่วคราว) 

13,083,557.00 15,976,590.00 16,579,020.00 

งบดําเนินงาน (หมวดค%าตอบแทน ใช�สอย
และวัสดุ และหมวดค%าสาธารณูปโภค) 

4,664,905.67 8,218,550.00 8,384,090.00 

งบลงทุน (หมวดค%าครุภัณฑC ท่ีดินและ
สิ่งก%อสร�าง) 

2,474,991.36 6,478,000.00 
 

5,490,490.00 
 

งบรายจ%ายอ่ืน (หมวดรายจ%ายอ่ืน) 0.00 0.00 0.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,088,500.00 1,077,000.00 1,044,000.00 

รวมจ�ายจากงบประมาณ 23,842,099.43 41,701,000.00 42,821,000.00 

รวม 23,842,099.43 41,701,000.00 42,821,000.00 
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พ.ศ.2561 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หลักการ 
แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

 

ด;าน ยอดรวม 
ด;านบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานบริหารท่ัวไป ๑4,871,150 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,938,340 
ด;านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 3,952,410 
แผนงานสาธารณสุข 1,812,320 
แผนงานเคหะและชุมชน 639,420 
แผนงานความเข�มแข็งของชุมชนสร�าง 430,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 275,000 
ด;านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,578,960 
ด;านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 11,323,400 

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 42,821,000 
 

เหตุผล 
 เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทองได�วางแผนไว�ตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลตลอดป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕61  จึงเสนอร%างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองพิจารณาเห็นชอบต%อไป 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
(๐๐๑๑๑) 

งานบริหารงานคลัง 
(๐๐๑๑๓) 

รวม 

งบบุคลากร ๗,990,860 2,521,800 10,512,660 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) ๒,๖๒๔,๖๔๐ 0 ๒,๖๒๔,๖๔๐ 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 5,366,220 2,521,800 7,888,020 
งบดําเนินงาน 2,808,000 ๑,122,000 3,930,000 
    ค%าตอบแทน 271,๐๐๐ 106,000 377,000 
    ค%าใช�สอย 1,772,000 330,000 2,102,000 
    ค%าวัสดุ 765,0๐๐ 120,๐๐๐ 885,500 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 566,๐๐๐ 566,๐๐๐ 
งบลงทุน 399,400 9,090 566,000 
    ค%าครุภัณฑC 399,400 9,090 408,490 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 

รวม 11,218,260 3,652,890 ๑4,871,150 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

(๐๐๑๒๑) 

งานปMองกันภัยฝOายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
(๐๐๑๒๓) 

รวม 

งบบุคลากร 678,840 0 678,840 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 678,840 0 678,840 
งบดําเนินงาน 1,149,500 110,๐๐๐ 1,259,500 
    ค%าตอบแทน 0 0 0 
    ค%าใช�สอย 1,030,๐๐๐ 110,๐๐๐ ๑,140,000 
    ค%าวัสดุ 119,5๐๐ 0 119,5๐๐ 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
    ค%าครุภัณฑC 0 0 0 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

                                     รวม 1,828,340 110,๐๐๐ 1,938,340 
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แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(๐๐๒๑๑) 

งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
(๐๐๒๑๒) 

รวม 

งบบุคลากร 1,480,620 0 1,480,620 
    เงินเดือน(ฝPายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 1,480,620 0 1,480,620 
งบดําเนินงาน ๑,307,590 7๐,๐๐๐ ๑,377,590 
    ค%าตอบแทน 5,000 0 5,๐๐๐ 
    ค%าใช�สอย 564,4๐๐ 7๐,๐๐๐ 634,400 
    ค%าวัสดุ 738,190 0 738,190 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 70,200 0 70,200 
    ค%าครุภัณฑC 70,200 0 70,200 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 1,024,๐๐๐ 0 1,024,๐๐๐ 
    เงินอุดหนุน 1,024,๐๐๐ 0 1,024,๐๐๐ 

รวม 3,882,410 7๐,๐๐๐ 3,952,410 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(๐๐๒๒๑) 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

(๐๐๒๒๓) 
รวม 

งบบุคลากร 1,151,520 0 1,151,520 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 1,151,520 0 1,151,520 
งบดําเนินงาน 315,0๐๐ 305,๐๐๐ 620,0๐๐ 
    ค%าตอบแทน 3๐,๐๐๐ 0 3๐,๐๐๐ 
    ค%าใช�สอย 110,0๐๐ 305,๐๐๐ 620,0๐๐ 
    ค%าวัสดุ 175,0๐๐ 0 175,0๐๐ 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 40,8๐๐ 0 40,8๐๐ 
    ค%าครุภัณฑC 40,8๐๐ 0 40,8๐๐ 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 1,507,320 305,๐๐๐ 1,812,320 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 

งบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
(๐๐๒๔๑) 

งานไฟฟMาถนน 
(๐๐๒๔๒) 

งานสวนสาธารณะ 
(๐๐๒๔๓) 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๐๐๒๔๔) 

งานบําบัดน้ําเสีย
(๐๐๒๔๕) 

รวม 

งบบุคลากร 639,420 0 0 0 0 639,420 
    เงินเดือน(ฝPายการเมือง) 0 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 639,420 0 0 0 0 639,420 
งบดําเนินงาน 0 0 0 0 0 0 
    ค%าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 
    ค%าใช�สอย 0 0 0 0 0 0 
    ค%าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 0 0 
    ค%าครุภัณฑC 0 0 0 0 0 0 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 ๐ 0 0 0 ๐ 
    เงินอุดหนุน 0 ๐ 0 0 0 ๐ 

รวม 639,420 0 0 0 0 639,420 
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แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร;าง 
ความเข;มแข็งของชุมชน 

(๐๐๒๕๑) 

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข;มแข็ง 
ของชุมชน 
(๐๐๒๕๒) 

รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 0 0 0 
งบดําเนินงาน 0 430,๐๐๐ 430,๐๐๐ 
    ค%าตอบแทน 0 0 0 
    ค%าใช�สอย 0 430,๐๐๐ 430,๐๐๐ 
    ค%าวัสดุ 0 0 0 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
    ค%าครุภัณฑC 0 0 0 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 ๐ ๐ 
    เงินอุดหนุน 0 ๐ ๐ 

รวม 0 430,0๐๐ 430,0๐๐ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๑) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๒) 

งานศาสนา และ
วัฒนธรรมท;องถิ่น 

(๐๐๒๖๓) 

งานวิชาการวางแผนและ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว

(๐๐๒๖๔) รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 0 0 0 0 0 
งบดําเนินงาน 0 200,๐๐๐ 75,๐๐๐ 0 275,๐๐๐ 
    ค%าตอบแทน 0 0 0 0 0 
    ค%าใช�สอย 0 200,๐๐๐ 75,๐๐๐ 0 275,๐๐๐ 
    ค%าวัสดุ 0 0 0 0 0 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 0 
    ค%าครุภัณฑC 0 0 0 0 0 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 0 0 0 0 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 

รวม 0 200,๐๐๐ 75,๐๐๐ 0 275,๐๐๐ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งาน 

 
งบ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
(๐๐๓๑๑) 

 

 
งานก�อสร;างโครงสร;างพื้นฐาน 

(๐๐๓๑๒) รวม 

งบบุคลากร 2,115,960 0 2,115,960 
    เงินเดือน (ฝPายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝPายประจํา) 2,115,960 0 2,115,960 
งบดําเนินงาน 492,000 0 492,000 
    ค%าตอบแทน 92,000 0 92,000 
    ค%าใช�สอย 40,000 0 40,000 
    ค%าวัสดุ 360,๐๐๐ 0 360,๐๐๐ 
    ค%าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 4,971,000 4,971,000 
    ค%าครุภัณฑC 0  0 0 
    ค%าที่ดินและสิ่งก%อสร�าง 0 4,971,000 4,971,000 
งบรายจ�ายอื่น 0 0 0 
รายจ%ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 2,607,960 4,971,000 7,578,960 
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รายจ�ายตามแผนงานและงบรายจ�าย 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งาน 
 

งบ 

งบกลาง 
(๐๐๔๑๑) 

 
รวม 

งบกลาง 11,323,400 11,323,400 
   งบกลาง 11,323,400 11,323,400 

รวม 11,323,400 11,323,400 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยท่ีเปSนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว�โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
และผู�ว%าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต%อไปนี้ 

 ข�อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว%าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 
 ข�อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต%วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เปSนต�นไป 
 ข�อ ๓. งบประมาณรายจ%ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เปSนจํานวนรวมท้ังสิ้น 44,461,000 บาท 
 ข�อ ๔. งบประมาณรายจ%ายท่ัวไป จ%ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป   เปSนจํานวน รวมท้ังสิ้น 42,821,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังนี้ 

 
ด;าน ยอดรวม 

ด;านบริหารงานท่ัวไป  
แผนงานบริหารท่ัวไป ๑4,871,150 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,938,340 
ด;านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 3,952,410 
แผนงานสาธารณสุข 1,812,320 
แผนงานเคหะและชุมชน 639,420 
แผนสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 430,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 275,000 
ด;านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,578,960 
ด;านการดําเนนิงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 11,323,400 

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน 42,821,000 

 

 

 
 
 
 



ห น� า  | ๑๘ 
 
 

 
 ข�อ ๕ งบประมาณรายจ%ายเฉพาะการ จ%ายจากรายได� เปSนจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,640,000  บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบดําเนินงาน 1,640,000 

   รวมรายจ�าย 1,640,000 
 
ข�อ  6.  ให�นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทองปฏิบัติการเบิกจ%ายเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติ 
ให�เปSนไปตามระเบียบการเบิกจ%ายเงินของเทศบาลตําบล 
ข�อ  7.  ให�นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทองมีหน�าท่ีรักษาการให�เปSนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือน                    พ.ศ.2560 
 
 
 
   (ลงนาม)………………….…………..………………….. 
    (     ) 
      
 
 
  -   เห็นชอบ 
 
 
 

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

      ตําแหน%ง……………………..…………………..…………………… 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําป�งบประมาณ  2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช 
            

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 86,419.71 84,045.75 76,774.75 88,000.00 0.00 % 88,000.00 
     ภาษีบํารุงท�องที่ 35,940.40 50,906.70 48,916.45 59,000.00 0.00 % 59,000.00 
     ภาษีปXาย 6,176.00 6,600.00 7,000.00 6,800.00 0.00 % 6,800.00 

รวมหมวดภาษีอากร 128,536.11 141,552.45 132,691.20 153,800.00     153,800.00 
หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต               
     ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,429.00 1,045.00 1,516.00 1,000.00 20.00 % 1,200.00 
     ค%าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 51,570.00 54,410.00 69,970.00 57,000.00 21.05 % 69,000.00 
     ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปน
สถาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,700.00 2,640.00 4,460.00 2,700.00 48.15 % 4,000.00 
     ค%าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชยC 600.00 720.00 340.00 750.00 -33.33 % 500.00 
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     ค%าธรรมเนียมอื่น ๆ 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค%าปรับการผิดสัญญา 4,460.00 13,475.00 89,694.00 14,090.00 -32.58 % 9,500.00 
     ค%าใบอนุญาตประกอบการค�าสําหรับกิจการที่เปSน
อันตรายต%อสุขภาพ 

0.00 5,100.00 3,300.00 5,100.00 -32.16 % 3,460.00 

     ค%าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 758.00 346.00 470.00 350.00 -14.29 % 300.00 
     ค%าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช�เครื่อง
ขยายเสียง 

60.00 10.00 0.00 10.00 300.00 % 40.00 

     ค%าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 65,316.00 77,746.00 169,750.00 81,000.00     88,000.00 

หมวดรายได;จากทรัพย!สิน               
     ค%าเช%าหรือบริการสถานที่ 0.00 175,000.00 674,216.00 183,000.00 307.38 % 745,500.00 
     ดอกเบี้ย 181,533.09 227,613.15 194,249.41 238,000.00 -20.17 % 190,000.00 

รวมหมวดรายได;จากทรัพย!สิน 181,533.09 402,613.15 868,465.41 421,000.00     935,500.00 
หมวดรายได;เบ็ดเตล็ด               
     ค%าขายแบบแปลน 198,500.00 177,700.00 113,000.00 0.00 100.00 % 37,800.00 
     ค%าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100.00 % 0.00 
     รายได�เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 121,710.00 156,250.00 202,080.00 164,000.00 38.90 % 227,800.00 

รวมหมวดรายได;เบ็ดเตล็ด 320,210.00 333,950.00 315,080.00 344,000.00     265,600.00 
หมวดรายได;จากทุน               
     ค%าขายทอดตลาดทรัพยCสิน 1,500.00 59,010.00 0.00 62,000.00 -100.00 % 0.00 
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รวมหมวดรายได;จากทุน 1,500.00 59,010.00 0.00 62,000.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค%าธรรมเนียมรถยนตCและล�อเลื่อน 0.00 0.00 475,687.67 0.00 100.00 % 430,500.00 
     ภาษีมูลค%าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,027,163.38 14,919,692.67 14,852,637.25 15,665,000.00 -6.16 % 14,700,000.00 
     ภาษีมูลค%าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได�ฯ 1,837,590.44 1,816,073.49 1,788,454.12 1,906,000.00 -0.84 % 1,890,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 61,414.58 94,985.49 69,859.14 99,700.00 -11.53 % 88,200.00 
     ภาษีสุรา 822,287.42 927,103.25 913,719.77 973,500.00 -5.08 % 924,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,118,473.86 1,597,123.93 1,965,418.81 1,670,000.00 35.18 % 2,257,500.00 
     ค%าภาคหลวงแร% 59,898.57 89,836.94 87,013.72 94,000.00 3.83 % 97,600.00 
     ค%าภาคหลวงป\โตรเลียม 64,757.45 45,881.10 31,077.54 48,000.00 -43.13 % 27,300.00 
     ค%าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

491,465.00 645,726.00 703,767.00 670,000.00 -15.37 % 567,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 698.40 737.20 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,483,050.70 20,137,121.27 20,888,372.22 21,126,200.00     20,982,100.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน�าที่และภารกิจถ%ายโอนเลือกทํา 

11,142,253.00 10,677,431.00 8,955,895.00 19,513,000.00 4.53 % 20,396,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,142,253.00 10,677,431.00 8,955,895.00 19,513,000.00     20,396,000.00 
รวมทุกหมวด 30,322,398.90 31,829,423.87 31,330,253.83 41,701,000.00     42,821,000.00 



ห น� า  | ๒๒ 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

 เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  42,821,000.๐๐ บาท แยกเปXน 
 

รายได;จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร รวม 153,800.00 บาท 
๑.ประเภทภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 88,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�ใกล�เคียงกับป)ท่ีผ%านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๒.ประเภทภาษีบํารุงท�องท่ี จํานวน 59,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�ใกล�เคียงกับป)ท่ีผ%านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๓.ประเภทภาษีปXาย จํานวน 6,800.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�ใกล�เคียงกับป)ท่ีผ%านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับและใบอนุญาต รวม 88,000.00 บาท 
๑.ประเภทค%าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,200.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๒.ประเภทค%าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 69,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

3.ประเภทค%าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 4,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

4.ประเภทค%าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชยC จํานวน 500.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

5.ประเภทค%าปรับการผิดสัญญา จํานวน 9,500.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

6.ประเภทค%าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 
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7.ประเภทค%าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช�เครื่องขยายเสียง จํานวน 40.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

8.ประเภทค%าใบอนุญาตประกอบกิจการค�าท่ีเปSนอันตรายต%อสุขภาพ จํานวน 3,460.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

หมวดรายได;จากทรัพย!สิน รวม 935,500.00 บาท 
๑.ประเภทดอกเบ้ีย จํานวน 190,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�ตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

2.ประเภทค%าเช%าหรือบริการสถานท่ี จํานวน 745,500.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

หมวดรายได;เบ็ดเตล็ด รวม 265,600.๐๐ บาท 
๑.ประเภทค%าขายแบบแปลน จํานวน 37,800.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๒.ประเภทรายได�เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 227,800.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

รายได;ท่ีรัฐบาลเก็บแล;วจัดสรรให;องค!กรปกครองส�วนท;องถ่ิน    
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,982,10๐.00 บาท 
๑.ประเภทภาษีมูลค%าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,700,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๒.ประเภทภาษีมูลค%าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได�ฯ จํานวน 1,890,๐๐๐.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๓.ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 88,200.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๔.ประเภทภาษีสุรา จํานวน 924,000.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๕.ประเภทภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,257,500.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 
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๖.ประเภทค%าภาคหลวงแร% จํานวน 97,600.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าเดิม โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๗.ประเภทค%าภาคหลวงป\โตรเลียม จํานวน 27,300.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

๘.ประเภทค%าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 567,000.00 บาท 

(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการตํ่ากว%าป)ท่ีผ%านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

9.ประเภทค%าภาษีและค%าธรรมเนียมรถยนตCและล�อเลื่อน จํานวน 430,500.00 บาท 
(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว�สูงกว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   

รายได;ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให;องค!กรปกครองส�วนท;องถ่ิน    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 20,396,000 บาท 
๑.ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีและ
ภารกิจถ%ายโอนเลือกทํา 

จํานวน 20,396,000 
 

บาท 

(คําชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการสูงกว%าป)ท่ีผ%านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในป)ท่ีผ%านมาเปSนเกณฑCตั้งรับ 

   



ห น� า  | ๒๕ 
 
 

รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 590,818.00 429,190.00 695,520.00 695,520 0 % 695,520 

    
เงินค%าตอบแทนประจําตําแหน%ง
นายก/รองนายก 

101,936.00 69,612.00 120,000.00 120,000 0 % 120,000 

    
เงินค%าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

101,936.00 69,612.00 120,000.00 120,000 0 % 120,000 

    
เงินค%าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคCการบริหารส%วนตําบล 

168,805.00 114,852.00 198,720.00 198,720 0 % 198,720 

    
เงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาองคCกร
ปกครองส%วนท�องถิ่น 

1,266,041.00 1,451,001.00 1,490,400.00 1,490,400 0 % 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝOายการเมือง) 2,229,536.00 2,134,267.00 2,624,640.00 2,624,640     2,624,640 
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  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    เงินเดือนพนักงาน 2,331,995.00 2,697,480.00 3,204,060.00 3,579,720 6.31 % 3,805,680 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงาน 41,931.00 67,200.00 57,295.00 84,000 0 % 84,000 
    เงินประจําตําแหน%ง 190,400.00 151,200.00 205,300.00 186,000 0 % 186,000 
    ค%าจ�างลูกจ�างประจํา 528,240.00 676,780.00 736,190.00 784,320 7.53 % 843,360 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของลูกจ�างประจํา 50,550.00 6,050.00 0.00 0 0 % 0 
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 262,770.00 350,800.00 341,730.00 298,360 30.71 % 390,000 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงานจ�าง 91,200.00 30,350.00 54,345.00 99,900 -42.76 % 57,180 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 3,497,086.00 3,979,860.00 4,598,920.00 5,032,300     5,366,220 
รวมงบบุคลากร 5,726,622.00 6,114,127.00 7,223,560.00 7,656,940     7,990,860 

  งบดําเนินงาน               
  ค�าตอบแทน               

    
ค%าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปSน
ประโยชนCแก%องคCกรปกครองส%วน
ท�องถิ่น 

5,000.00 39,000.00 3,160.00 25,000 160 % 65,000 

    ค%าเบี้ยประชุม 14,062.50 12,062.50 10,687.50 20,000 0 % 20,000 

    
ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

42,650.00 1,890.00 6,700.00 26,000 -61.54 % 10,000 

    ค%าเช%าบ�าน 226,550.00 233,700.00 148,400.00 150,000 -16 % 126,000 
    เงินช%วยเหลือการศึกษาบุตร 27,076.00 52,379.00 69,636.00 50,000 0 % 50,000 
    เงินช%วยเหลือค%ารักษาพยาบาล 1,740.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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รวมค�าตอบแทน 317,078.50 339,031.50 238,583.50 271,000     271,000 
  ค�าใช;สอย               
    รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 167,729.89 437,612.03 323,418.91 615,850 -59.41 % 250,000 

    
รายจ%ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี
การ 

6,925.00 15,365.00 9,500.00 40,000 0 % 40,000 

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000 

      

(๑)ค%าใช�จ%ายในการเดินทาง
ไปราชการ เพื่อเปSนค%าใช�จ%าย
ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและ
ต%างประเทศ  เช%น 
ค%าลงทะเบียน  ค%าเบี้ยเลี้ยง 
ค%าพาหนะ ค%าเช%าที่พัก 
ค%าบริการจอดรถ  ณ ท%า
อากาศยาน   ค%าผ%านทางด%วน
พิเศษ ค%าธรรมเนียมในการใช�
สนามบิน   ค%าเบี้ยเลี้ยงพยาน
หรือผู�ต�องหา ค%าของขวัญ 

0.00 397,875.00 0.00 0 0 % 0 
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ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค%า
พวงมาลัย และเงินช%วยเหลือ  
พนักงานหรือลูกจ�างที่ต�องหา
คดีและกรณีที่มีการอบรม
สัมมนา ฯ ที่หน%วยงาน
ราชการจัดขึ้นฯลฯ  ของ
นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
อาสาสมัครต%างๆประจํา  เขต
พื้นที่  ผู�นําชุมชน ฯลฯ 

      

(๑)ค%าใช�จ%ายในการเดินทาง
ไปราชการเพื่อเปSนค%าใช�จ%าย
ในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 238,486.00 0 0 % 0 

      

(๒) ค%าใช�จ%ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
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(๓) ค%าใช�จ%ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุม
ทอง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 470,000 

      
(4) โครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธี ประเพณีท�องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      
(4)โครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธี ประเพณีท�องถิ่นและ
วันสําคัญทางศาสนา 

0.00 0.00 3,218.00 0 0 % 0 

      
(5) โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000 

      

(6) โครงการประชุมสัญจร 
ปรึกษางานบูรณาการทุกภาค
ส%วนราชการกับประชาชน 
(จิบกาแฟแชรCความคิด) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      

(๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนC
และตัดแต%งกิ่งไม�ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 270,000 
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(๘) โครงการจ�างเหมาบุคคล
เกี่ยวกับงานดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่
สํานักงาน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

184,960.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อเปSนค%าใช�จ%ายใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 0.00 370,000 -100 % 0 

      
ค%าใช�จ%ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

14,970.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี ประเพณีท�องถิ่น และวัน
สําคัญทางศาสนา 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี ประเพณีท�องถิ่นและวัน
สําคัญทางศาสนา 
 
 

7,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี ประเพณีท�องถิ่นและวัน
สําคัญทางศาสนา 

0.00 1,000.00 0.00 5,000 -100 % 0 

      โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 2,000 -100 % 0 

      

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช และ
ศึกษาดูงานโครงการ
พระราชดําริ เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง อําเภอร%อนพิบูลยC 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําป)งบประมาณ 2560 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      
โครงการเทศบาลตําบลเขาชุม
ทองประชารัฐรักสามัคคี ทําดี
เพื่อพ%อ 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
โครงการประชุมสัญจร 
ปรึกษางานบูรณาการทุกภาค 

8,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการประชุมสัญจร 
ปรึกษางานบูรณาการทุกภาค
ส%วนราชการกับประชาชน 
(จิบกาแฟแชรCความคิด) 
 
 

0.00 4,500.00 0.00 15,000 -100 % 0 
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โครงการฝaกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู%
การพัฒนาท�องถิ่นของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๗ 

461,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานเปSนทีม  

339,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงานลูกจ�าง
ดีเด%น 

3,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ค%าบํารุงรักษาและซ%อมแซม 55,438.70 109,670.40 129,497.22 150,000 0 % 150,000 
รวมค�าใช;สอย 1,249,623.59 966,022.43 704,120.13 1,317,850     1,772,000 

  ค�าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
    วัสดุไฟฟXาและวิทยุ 0.00 3,665.00 28,590.00 18,500 170.27 % 50,000 
    วัสดุก%อสร�าง 37,825.00 0.00 37,963.00 50,000 -60 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส%ง 49,330.00 23,450.00 20,545.36 150,000 -60 % 60,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล%อลื่น 484,779.96 367,500.00 321,994.00 450,000 0 % 450,000 
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 25,670.00 60,000 -50 % 30,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร% 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000 
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    วัสดุคอมพิวเตอรC 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0.00 3,940.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าวัสดุ 571,934.96 398,555.00 434,762.36 733,500     765,000 
รวมงบดําเนินงาน 2,138,637.05 1,703,608.93 1,377,465.99 2,322,350     2,808,000 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCสํานักงาน               

      
(1) เพื่อจัดซื้อโตbะทํางาน 
เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000 

      
(2) เพื่อจัดซื้อโตbะทํางาน 
เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,000 

      
(3) เพื่อจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน   
จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000  บาท 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000 

      

ค%าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิด ตั้งพื้นหรือแขวน มี
ระบบฟอกอากาศ ขนาดไม%
น�อยกว%า 15,000 บีทียู.  
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าจัดซื่อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส%วนชนิดแขวน
พร�อมติดตั้ง ขนาดไม%น�อยกว%า 

22,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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13,000 บีทียู มีระบบฟอก
อากาศ ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑCอุตสาหกรรม มอก.
2134-2545 และฉลาก
ประหยัดไฟเบอรC 5  

      

ค%าจัดซื่อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส%วนชนิดแขวน
พร�อมติดตั้ง ขนาดไม%น�อยกว%า 
๑๘,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอก
อากาศ ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑCอุตสาหกรรม มอก.
๒๑๓๔-๒๕๔๕ และฉลาก
ประหยัดไฟเบอรC ๕ 

28,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

ค%าจัดซื้อระบบโทรศัพทCพร�อม
ติดตั้ง ประกอบด�วย ตู�สาขา
โทรศัพทCขนาด ๖ สายนอก 
๑๖ สายใน จํานวน ๑ เครื่อง 
เครื่องโทรศัพทCแบบปุPมกด 
จํ า น ว น  ๑ ๐  เ ค รื่ อ ง 
สายโทรศัพทCภายนอกอาคาร
จากอาคารสํานักงานเทศบาล

0.00 49,000.00 0.00 0 0 % 0 
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ไ ป ยั ง อ า ค า ร ก อ ง ช% า ง  
จากอาคารสํานักงานเทศบาล
ไปยังอาคารศูนยCพัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  แ ล ะ จ า ก อ า ค า ร 
สํ า นั ก ง าน เทศบาล ไป ยั ง
อ า ค า ร ศู น ยC อ า ส า ส มั ค ร
ปXองกันภัยฝPายพลเรือน 

      

เพื่อจัดซื้อเก�าอี้นั่งคอย 4 
แถว ที่นั่งและพนักพิงเปลือก
โพลี่ล�วน  จํานวน 2 ชุด  
ราคาชุดละ 2,500  บาท 

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 

      
เพื่อจัดซื้อเก�าอี้นั่งคอย 4 
แถว บุนวม  จํานวน 2 ชุด  
ราคาชุดละ 4,500  บาท 

0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 

      
เ พื่อจัด ซื้อเก�า อี้สํ า นักงาน 
จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
4,200 บาท 

0.00 0.00 0.00 8,400 -100 % 0 

      

เ พื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ขั ด พื้ น 
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
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เ พื่ อจั ด ซื้ อ เครื่ อง โทรสาร 
แบบ ใช� ก ระดาษธรรมดา 
จํานวน ๑ เครื่อง ส%งเอกสาร
ได�ครั้งละ ๒๐ แผ%น 

0.00 0.00 10,990.00 0 0 % 0 

      

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 44,000 
บาท 

0.00 0.00 0.00 88,000 -100 % 0 

      

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) 
 จํานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 51,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 102,000 -100 % 0 

      เพื่อจัดซื้อตู�กระจกโชวCสินค�า 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 

      
เพื่อจัดซื้อตู�ไม�วางหนังสือ   
จํานวน 1  ตู� 

0.00 3,200.00 0.00 0 0 % 0 

      

เพื่อจัดซื้อโตbะพับ ขาสแตน
เลส ขนาด 60x180x75 
ซม. จํานวน 4 ชุด  ราคาชุด
ละ 2,200  บาท 
 
 

0.00 0.00 0.00 8,800 -100 % 0 
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เพื่อจัดซื้อโตbะพับหน�าเหล็ก 
จํานวน 20 ตัว  

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 

      เพื่อจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพC 0.00 0.00 0.00 2,500 -100 % 0 

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

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

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

0.00 0.00 0.00 27,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCยานพาหนะและขนส%ง               

      

เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
รถพยาบาล (รถตู�) ปริมาตร
กระบอกสูบไม%ต่ํากว%า 
2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 

0.00 0.00 2,000,000.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCการเกษตร               

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต%งกิ่งไม�
อเนกประสงคC จํานวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

      
รถตัดหญ�าแบบอัตโนมัติ
พร�อมถุงเก็บหญ�า 
 

0.00 0.00 0.00 28,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑCก%อสร�าง               

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  
2 แรงม�า ขนาดถังเก็บลม 
150 ลิตร 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

    ครุภัณฑCไฟฟXาและวิทยุ               

      
ค%าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 24,650 -100 % 0 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องเสียงภายใน
อาคาร จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 24,650 -100 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องเสียง
ประชาสัมพันธC จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับเวที
อเนกประสงคC 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร%               

      
ค%าจัดซื้อกล�องถ%ายภาพนิ่ง 
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
ค%าจัดซื้อโทรทัศนC แอล อี ดี 
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 26,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCงานบ�านงานครัว               

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 1 
กbอก จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑCกีฬา               

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ�ง 

0.00 0.00 0.00 113,300 -100 % 0 

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ�ง 
จํานวน 4 ชุด 

0.00 0.00 0.00 113,300 -100 % 0 

    ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC               

      

(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไม%น�อย
กว%า 19 นิ้ว) จํานวน 3  
เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 48,000 

      

(2) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องพิมพC Multifunction 
ชนิดเลเซอรC หรือชนิด LED ส ี
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 

      

(3) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 2,800 บาท 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,400 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC 
สําหรับงานสํานักงาน 

14,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction ชนิดฉีดหมึก 
(Inkjet) 

4,200.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟXา 
ขนาด 800 VA จํานวน ๑2 
เครื่อง 

0.00 36,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง 

0.00 30,000.00 0.00 0 0 % 0 

      

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC
เลเซอรC/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน�า/นาที)  จํานวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 3,300 -100 % 0 

      
เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC
เลเซอรC/ชนิด LED สี แบบ 
Network จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 3,300 -100 % 0 

    ครุภัณฑCอื่น               

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อซุ�มศาลา
เหล็ก จํานวน 3 ชุด ราคาชุด
ละ 3,0000 บาท 

0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0 

    ค%าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC 160,071.53 122,733.90 156,001.36 350,000 -28.57 % 250,000 
รวมค�าครุภัณฑ! 229,571.53 240,933.90 2,166,991.36 1,117,200     399,400 
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รวมงบลงทุน 229,571.53 240,933.90 2,166,991.36 1,117,200     399,400 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               

    
เงินอุดหนุนองคCกรปกครองส%วน
ท�องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    เงินอุดหนุนส%วนราชการ 0.00 20,000.00 20,000.00 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000     20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000     20,000 
รวมงานบริหารทั่วไป 8,094,830.58 8,078,669.83 10,788,017.35 11,116,490     11,218,260 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    เงินเดือนพนักงาน 829,467.00 1,047,973.00 1,196,260.00 1,561,000 17.74 % 1,837,920 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงาน 26,141.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    เงินประจําตําแหน%ง 0.00 0.00 13,500.00 18,000 233.33 % 60,000 
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 543,385.00 572,250.00 555,789.00 546,900 3.04 % 563,520 
    เงินเพิ่มต%าง ๆของพนักงานจ�าง 82,038.00 79,205.00 82,408.00 91,000 -33.67 % 60,360 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 1,481,031.00 1,699,428.00 1,847,957.00 2,216,900     2,521,800 
รวมงบบุคลากร 1,481,031.00 1,699,428.00 1,847,957.00 2,216,900     2,521,800 

  งบดําเนินงาน               
  ค�าตอบแทน               



ห น� า  | ๔๓ 
 
 

    
ค%าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปSน
ประโยชนCแก%องคCกรปกครองส%วน
ท�องถิ่น 

32,550.00 15,400.00 32,900.00 30,000 0 % 30,000 

    
ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

7,590.00 0.00 9,710.00 10,000 0 % 10,000 

    ค%าเช%าบ�าน 41,350.00 64,950.00 4,950.00 36,000 0 % 36,000 
    เงินช%วยเหลือการศึกษาบุตร 8,874.00 13,695.00 11,370.00 20,000 50 % 30,000 
    เงินช%วยเหลือค%ารักษาพยาบาล 486.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าตอบแทน 90,850.00 94,045.00 58,930.00 96,000     106,000 
  ค�าใช;สอย               
    รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 4,608.00 9,936.00 6,739.00 40,000 -75 % 10,000 

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวด
อื่นๆ 

              

      
(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 120,000 

      
(๑)ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0.00 0.00 52,046.00 120,000 -100 % 0 

      
(๒) โครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 
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(๒)โครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยCสิน 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      
(3) โครงการจ�างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดตลาดสดและห�องน้ํา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

85,879.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0.00 58,338.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจ�างเหมาบริการบุคคล
ทําความสะอาดตลาดสดและ
ห�องน้ําเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 86,400 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยCสิน เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง อําเภอร%อนพิบูลยC 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ%าย
เปSนค%าจ�างเหมาปรับปรุงแผนที่
แม%บท 

0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 90,487.00 163,274.00 58,785.00 346,400     330,000 
  ค�าวัสดุ               
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    วัสดุสํานักงาน 206,675.85 171,494.10 203,263.85 290,000 -79.31 % 60,000 
    วัสดุงานบ�านงานครัว 47,479.00 17,741.00 19,649.00 30,000 -66.67 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอรC 99,589.00 162,737.00 164,237.00 190,000 -73.68 % 50,000 

รวมค�าวัสดุ 353,743.85 351,972.10 387,149.85 510,000     120,000 
  ค�าสาธารณูปโภค               
    ค%าไฟฟXา 338,343.23 345,898.27 334,362.06 350,000 0 % 350,000 
    ค%าน้ําประปา ค%าน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 4,000 50 % 6,000 
    ค%าบริการโทรศัพทC 85,893.72 72,552.59 97,289.53 120,000 0 % 120,000 
    ค%าบริการไปรษณียC 5,535.00 17,662.00 15,210.00 20,000 0 % 20,000 
    ค%าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,296.88 39,296.88 39,296.88 60,000 16.67 % 70,000 

รวมค�าสาธารณูปโภค 469,068.83 475,409.74 486,158.47 554,000     566,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,004,149.68 1,084,700.84 991,023.32 1,506,400     1,122,000 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCสํานักงาน               

      
(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อโตbะ
คอมพิวเตอรC  จํานวน 1 ตัว 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,290  

      
(2) เพื่อจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน   
จํานวน 1 ตัว 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000 
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ค%าจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน มีที่พัก
แขนและล�อเลื่อน จํานวน 3 ตัว 
ตัวละ 3,000 บาท 

8,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

ค%าจัดซื้อโตbะสํานักงาน วัสดุทํา
ด�วยไม� มีขนาดความกว�างไม%น�อย
กว%า 65 ซม. ยาวไม%น�อยกว%า 
140 ซม. สูงไม%น�อยกว%า 75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว 

8,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

ค%าจัดซื้อโตbะสํานักงาน วัสดุทํา
ด�วยเหล็ก มีขนาดความกว�างไม%
น�อยกว%า 75 ซม. ยาวไม%น�อยกว%า 
150 ซม. สูงไม%น�อยกว%า 75 ซม. 
จํานวน 1 ตัว 

6,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC               

      

(1)เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม%น�อยกว%า ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 
 

0.00 0.00 0.00 29,000 -100 % 0 

      
(๑)เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด

0.00 0.00 23,000.00 0 0 % 0 
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ไม%น�อยกว%า ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ 
เครื่อง 

      
(2)ค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction ชนิดเลเซอรC/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000 -100 % 0 

      
(๒)ค%าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟXา 
ขนาด 800 VA จํานวน 1เครื่อง 

0.00 0.00 3,100.00 0 0 % 0 

      

ค%าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ 
เครื่อง โดยมีราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประกาศกําหนด 
ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธC ๒๕๕๗ 
- มีหน%วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม%
น�อยกว%า ๓.๐ GHz หรือดีกว%า 
จํานวน ๑ หน%วย  
- มีหน%วยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR๓ หรือดีกว%า มีขนาด
ไม%น�อยกว%า ๔ GB  
- มีหน%วยจัดเก็บข�อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว%า 

15,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ขนาดความจุไม%น�อยกว%า ๑ TB 
หรือมี Solid State Disk ขนาด
ความจุไม%น�อยกว%า ๖๐ GB 
จํานวน ๑ หน%วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว%า จํานวน 
๑ หน%วย  
- มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย 
(Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว%า 
จํานวนไม%น�อยกว%า ๑ ช%อง  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว%า 
มี Contrast Ratio ไม%น�อยกว%า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม%น�อยกว%า 
๑๘ นิ้ว จํานวน ๑ หน%วย 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1  เครื่อง 

0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
750 VA จํานวน 6 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,800 
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รวมค�าครุภัณฑ! 37,700.00 4,200.00 26,100.00 46,000     9,090 
รวมงบลงทุน 37,700.00 4,200.00 26,100.00 46,000     9,090 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,522,880.68 2,788,328.84 2,865,080.32 3,769,300     3,652,890 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

              

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 675,370.00 901,896.00 402,480.00 627,400 1.45 % 636,480 
    เงินเพิ่มต%าง ๆของพนักงานจ�าง 254,300.00 34,040.00 36,360.00 51,500 -17.75 % 42,360 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 929,670.00 935,936.00 438,840.00 678,900     678,840 
รวมงบบุคลากร 929,670.00 935,936.00 438,840.00 678,900     678,840 

  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 
 
 

9,600.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
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รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม%เข�าลักษณะ
รายจ%ายหมวดอื่นๆ 

              

      

(๑) โครงการฝaกอบรม
และซ�อมแผนต%าง ๆ ด�าน
งานปXองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      

(2) โครงการงาน
ปฏิบัติการปXองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ
งานกู�ชีพกู�ภัย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,000,000 

      

โครงการงานปฏิบัติการ
ปXองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานกู�ชีพ 
กู�ภัย เพื่อจ%ายเปSนค%า
จัดซื้อวัสดุต%างๆ ค%าจ�าง
เหมาบริการผู�ปฏิบัติงาน 
และค%าใช�จ%ายอื่นๆที่
จําเปSนในการดําเนิน
โครงการ 

0.00 0.00 0.00 900,000 -100 % 0 

      
โครงการบริการระบบ
การแพทยCฉุกเฉิน 
 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการฝaกอบรม ฝaก
ทบทวนและทัศนศึกษาดู
งาน อปพร. 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการฝaกอบรมและ
ซ�อมแผนต%าง ๆ ด�านงาน
ปXองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

รวมค�าใช;สอย 9,600.00 0.00 0.00 930,000     1,030,000 
  ค�าวัสดุ               
    วัสดุก%อสร�าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส%ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
    วัสดุเครื่องแต%งกาย 78,950.00 60,000.00 0.00 30,000 66.67 % 50,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 19,500.00 39,500 -50.63 % 19,500 
    วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 62,285.00 20,000 -100 % 0 

รวมค�าวัสดุ 78,950.00 60,000.00 81,785.00 104,500     119,500 
รวมงบดําเนินงาน 88,550.00 60,000.00 81,785.00 1,034,500     1,149,500 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               

    
ครุภัณฑCยานพาหนะและขนส%ง 
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จัดซื้อหลังคารถบรรทุก 
ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ
เบอรCกลาส 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCการเกษตร               

      

ค%าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ%ม จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะ 
- เปSนเครื่องสูบน้ําแบบจุ%ม
ใช�มอเตอรCไฟฟXา  
- ขนาดท%อส%งไม%น�อยกว%า 
3 นิ้ว 
- สูบน้ําได�ไม%น�อยกว%า 
300 ลิตร/นาที 
- ส%งน้ําได�สูงไม%น�อยกว%า 
6 เมตร 

0.00 0.00 12,000.00 0 0 % 0 

      

เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข%ง 
มอเตอรCไฟฟXา จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  
16,000  บาท 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 32,000 -100 % 0 
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    ครุภัณฑCก%อสร�าง               

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อรอก 
ขนาด 2 ตัน จํานวน 1 
ชุด 

0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑCไฟฟXาและวิทยุ               

      

เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องรับส%งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตตC หน%วยความถี่ 245 
MHz  จํานวน 8 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 3,300 
บาท 

0.00 0.00 0.00 26,400 -100 % 0 

      

เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องรับส%งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถยนตC 
10 วัตตC จํานวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 24,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร%               

      
ค%าติดตั้งกล�องวงจรป\ด 
CCTV จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑCวิทยาศาสตรCหรือ
การแพทยC 
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จัดซื้อถังออกซิเจนพร�อม
อุปกรณC จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
จัดซื้อแผ%นกระดานรอง
หลัง (เปลพยาบาล) 
จํานวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCเครื่องดับเพลิง               

      
ค%าจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิด
ผงเคมีแห�ง  จํานวน 10 
ถัง 

19,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าจัดซื้อไฟไซเรน
รถบรรทุกน้ํา 

16,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

ค%าจัดซื้อสายส%งน้ํา
ดับเพลิง ชนิดเส�นใย
สังเคราะหCโพลีเอสเตอรC 
จํานวน 5 เส�น 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าจัดซื้อหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิง แบบด�ามป�น  
จํานวน 1 หัว 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อสาย
ส%งน้ําดับเพลิง 

0.00 0.00 47,200.00 0 0 % 0 

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อสาย
ส%งน้ําดับเพลิง ชนิดสาย
ยาง 

0.00 0.00 14,800.00 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑCอื่น               

      
ค%าจัดซื้อกระจกโค�งแบบ
โพลีคารCบอเนต 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าครุภัณฑ! 36,000.00 0.00 74,000.00 90,900     0 
รวมงบลงทุน 36,000.00 0.00 74,000.00 90,900     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

1,054,220.00 995,936.00 594,625.00 1,804,300     1,828,340 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานปMองกันภัยฝOายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวดอื่นๆ 

              

      
(1) โครงการปXองกันและบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต%างๆ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      

(1)โครงการปXองกันและบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต%าง ๆ 
 
 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 
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(1)โครงการปXองกันและบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต%างๆ 

0.00 0.00 20,865.00 0 0 % 0 

      
(2) โครงการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาลป)ใหม% 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      
(2)โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช%วงเทศกาลป)ใหม% 

0.00 0.00 12,100.00 25,000 -100 % 0 

      
(3) โครงการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาล
สงกรานตC 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      
(3)โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช%วงเทศกาลสงกรานตC 

0.00 0.00 12,100.00 25,000 -100 % 0 

      
(4) โครงการอบรมความรู�ด�าน
อัคคีภัยแก%ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      
(4)โครงการอบรมความรู�ด�าน
อัคคีภัยแก%ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
(5) โครงการอบรมให�ความรู�ด�านกฎ
จราจรและรณรงคCสวมหมวกนิรภัย
ส%งเสริมความปลอดภัยบนท�องถนน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      
(5)โครงการอบรมให�ความรู�ด�านกฎ
จราจรและรณรงคCสวมหมวกนิรภัย
ส%งเสริมความปลอดภัยบนท�องถนน 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      โครงการปXองกันและแก�ไขป�ญหาสา 57,580.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ธารณภัยเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง ประจําป) พ.ศ.2557 เพื่อ
จ%ายเปSนปXายประชาสัมพันธC ค%าวัสดุ
น้ํามันเชื้อเพลิงและหล%อลื่น ค%า
สาธารณูปโภคต%างๆ ค%าวัสดุก%อสร�าง
และวัสดุอื่นๆ ค%าเบี้ยเลี้ยง 
ค%าตอบแทนเจ�าหน�าที่ในการ
ปฏิบัติงาน และค%าใช�จ%ายอื่นๆที่
จําเปSนในการดําเนินโครงการ 

      
โครงการปXองกันและบรรเทาความ
เดือดร�อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต%างๆ 

0.00 45,386.40 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปXองกันและบรรเทาความ
เดือดร�อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต%างๆ 

2,784.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช%วงเทศกาลป)ใหม% 

0.00 24,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช%วงเทศกาลสงกรานตC 

0.00 24,430.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช%วงเทศกาลสําคัญ  เช%น 
เทศกาลป)ใหม% สงกรานตC เปSนต�น 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุ 31,404.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ทางถนนในช%วงเทศกาลสําคัญ  เช%น 
เทศกาลป)ใหม% สงกรานตC เปSนต�น 

รวมค�าใช;สอย 91,768.00 93,816.40 45,065.00 100,000     110,000 
รวมงบดําเนินงาน 91,768.00 93,816.40 45,065.00 100,000     110,000 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCยานพาหนะและขนส%ง               

      

ค%าจัดซื้อรถยนตCบรรทุกน้ําดับเพลิง 
แบบอเนกประสงคC ตัวรถชนิด ๖ 
ล�อ เครื่องยนตCดีเซล มีกําลังแรงม�า
สูงสุดไม%น�อยกว%า ๒๔๐ แรงม�า ตู�
บรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุ ไม%น�อย
กว%า ๘,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาล
กําหนด 

0.00 795,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าครุภัณฑ! 0.00 795,000.00 0.00 0     0 
รวมงบลงทุน 0.00 795,000.00 0.00 0     0 

รวมงานปMองกันภัยฝOายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 91,768.00 888,816.40 45,065.00 100,000     110,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    เงินเดือนพนักงาน 222,240.00 232,680.00 167,080.00 869,490 10.45 % 960,360 
    เงินประจําตําแหน%ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000 
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 213,495.00 265,933.00 162,505.00 430,680 3.06 % 443,880 
    เงินเพิ่มต%าง ๆของพนักงานจ�าง 64,300.00 21,000.00 21,035.00 47,580 -27.74 % 34,380 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 500,035.00 519,613.00 350,620.00 1,347,750     1,480,620 
รวมงบบุคลากร 500,035.00 519,613.00 350,620.00 1,347,750     1,480,620 

  งบดําเนินงาน               

  
ค�าตอบแทน 
 

              

    ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000 
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ราชการ 

    ค%าเช%าบ�าน 31,800.00 36,000.00 3,000.00 6,800 -100 % 0 
    เงินช%วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,145.00 2,145.00 5,000 -100 % 0 
    เงินช%วยเหลือค%ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าตอบแทน 31,800.00 38,145.00 5,145.00 11,800     5,000 
  ค�าใช;สอย               
    รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 2,910.00 3,628.00 70,656.00 94,000 0 % 94,000 

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

      
(๑)ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการเปSนค%าใช�จ%ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 21,732.00 30,000 -100 % 0 

      
(๒) โครงการสนับสนุนค%าใช�จ%าย
การบริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 422,400 

      
(๒)โครงการสนับสนุนค%าใช�จ%าย
การบริหารสถานศึกษา 
 

0.00 0.00 346,800.00 600,600 -100 % 0 

      
(3) ค%าใช�จ%ายในการพัฒนาครู
ผู�ดูแลเด็ก 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,000 
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(3)ค%าใช�จ%ายในการพัฒนาครู
ผู�ดูแลเด็ก/ผู�ดูแลเด็กของศูนยC
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

14,980.00 26,823.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค%าใช�จ%ายการ
บริหารสถานศึกษา 

404,200.00 484,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 422,090.00 514,451.00 439,188.00 732,600     564,400 
  ค�าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
    วัสดุงานบ�านงานครัว 25,753.00 10,040.00 8,725.00 30,000 0 % 30,000 
    ค%าอาหารเสริม (นม) 469,270.70 485,850.56 468,156.36 640,100 -4.2 % 613,190 
    วัสดุก%อสร�าง 0.00 9,000.00 0.00 25,000 -20 % 20,000 
    วัสดุกีฬา 4,500.00 6,380.00 11,400.00 50,000 -40 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอรC 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าวัสดุ 499,523.70 511,270.56 488,281.36 745,100     738,190 
รวมงบดําเนินงาน 953,413.70 1,063,866.56 932,614.36 1,489,500     1,307,590 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCสํานักงาน               
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(1) เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส%วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 32,400 

      
(2) เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อถังน้ํา 
แบบไฟเบอรCกลาส ขนาดความ
จุ 1,000 ลิตร  จํานวน 1 ใบ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800 

      
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน 
๑ เครื่อง 

0.00 0.00 37,000.00 0 0 % 0 

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

0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCการศึกษา               

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่องเล%น
สนามชุดใหญ% 

0.00 0.00 0.00 289,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร%               

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

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

    ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC               
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เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน * (จอขนาดไม%น�อย
กว%า 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0 

      

เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 
 

0.00 0.00 0.00 3,200 -100 % 0 

      

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction ชนิดเลเซอรC 
หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000 

รวมค�าครุภัณฑ! 0.00 0.00 37,000.00 323,200     70,200 
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 37,000.00 323,200     70,200 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส%วนราชการ 1,068,000.00 1,004,600.00 986,000.00 1,002,000 2.2 % 1,024,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,068,000.00 1,004,600.00 986,000.00 1,002,000     1,024,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,068,000.00 1,004,600.00 986,000.00 1,002,000     1,024,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,521,448.70 2,588,079.56 2,306,234.36 4,162,450     3,882,410 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 

2561 
แผนงานการศึกษา               
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวดอื่นๆ 

              

      
(๑) โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      

(๑)โครงการจัดกิจกรรมต%างๆ ของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 
 
 

0.00 0.00 3,823.00 0 0 % 0 



ห น� า  | ๖๗ 
 
 

      
(๑)โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

      

(2) โครงการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�
สู%ประชาคมอาเซียนของเด็กและ
เยาวชนในตําบลควนเกย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      
(๒)โครงการทัศนศึกษาดูงานของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      

(๓)โครงการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�
สู%ประชาคมอาเซียนของเด็กและ
เยาวชนในตําบลควนเกย 

0.00 0.00 37,618.00 50,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของศูนยC
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของศูนยC
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

650.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของศูนยC
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

0.00 2,424.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู�
สู%ประชาคมอาเซี่ยนของเด็กและ
เยาวชนในตําบลควนเกย 

10,830.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 11,480.00 2,424.00 41,441.00 80,000     70,000 
รวมงบดําเนินงาน 11,480.00 2,424.00 41,441.00 80,000     70,000 

รวมงานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,480.00 2,424.00 41,441.00 80,000     70,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    เงินเดือนพนักงาน 459,288.00 532,620.00 589,480.00 729,900 52.01 % 1,109,520 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงาน 33,660.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
    เงินประจําตําแหน%ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 492,948.00 532,620.00 589,480.00 729,900     1,151,520 
รวมงบบุคลากร 492,948.00 532,620.00 589,480.00 729,900     1,151,520 

  งบดําเนินงาน               

  
ค�าตอบแทน 
 

              

    
ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 2,880.00 8,640.00 30,000 0 % 30,000 
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รวมค�าตอบแทน 0.00 2,880.00 8,640.00 30,000     30,000 
  ค�าใช;สอย               
    รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 495,000.00 30,000 -100 % 0 

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
(๑) เพื่อเปSนค%าใช�จ%ายในการ
เดินทางไปราชการ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 45,000 

      
(๑)เพื่อเปSนค%าใช�จ%ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและต%างประเทศ 

0.00 0.00 17,480.00 45,000 -100 % 0 

      
(๒) โครงการเยาวชนรักน้ํา รัก
ปPา 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      
(๒)โครงการส%งเสริมสุขภาพ
ผู�สูงอายุ 

0.00 0.00 29,980.00 0 0 % 0 

      
(3) โครงการอบรมแกนนํา
เยาวชนต�านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      
(3)โครงการส%งเสริมสุขภาพ
ผู�สูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

      
(๓)โครงการเยาวชนรักน้ํารักปPา
รักสิ่งแวดล�อม 
 

0.00 0.00 9,318.00 0 0 % 0 
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(4) โครงการอบรมสุขาภิบาล
น้ํา อาหารและผู�จําหน%าย
อาหาร 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

      
(4)โครงการอบรมกลุ%มเสี่ยงติด
ยาเสพติดและโรคเอดสC 

0.00 0.00 19,968.00 0 0 % 0 

      
(4)โครงการอบรมแกนนํา
เยาวชนต�านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
(5)โครงการอบรมสุขาภิบาลน้ํา 
อาหารและผู�จําหน%ายอาหาร 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
ต%างประเทศ 

51,338.10 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อมและใช�พลังงาน
ทดแทน 

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 

      โครงการวันดอกลําดวนบาน 0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งทีมออกกําลังกาย
เข�าร%วมประกวด แข%งขันต%างๆ 

0.00 14,600.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งเสริมสุขภาพ “หยุด
ทุกเย็น  เต�นทุกคน” 

9,776.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งเสริมสุขภาพ
ผู�สูงอายุ 

11,803.00 18,962.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการส%งเสริมสุขภาพวันดอก
ลําดวนบาน 

15,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อเปSนค%าใช�จ%ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและต%างประเทศ 

0.00 10,572.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 87,917.10 44,134.00 571,746.00 190,000     110,000 
  ค�าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
    วัสดุงานบ�านงานครัว 5,970.00 9,000.00 28,585.00 20,000 200 % 60,000 
    วัสดุวิทยาศาสตรCหรือการแพทยC 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุการเกษตร 11,830.00 12,170.00 0.00 0 0 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร% 0.00 2,822.00 0.00 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุเครื่องแต%งกาย 9,480.00 7,000.00 12,740.00 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอรC 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

รวมค�าวัสดุ 27,280.00 30,992.00 41,325.00 80,000     175,000 
รวมงบดําเนินงาน 115,197.10 78,006.00 621,711.00 300,000     315,000 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCสํานักงาน               

      
จัดซื้อโตbะทํางาน วัสดุทําด�วย
เหล็ก ขนาด 5 ฟุต กว�าง 75 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ซ.ม. ยาว 150 ซม. สูง 75 
ซม. 

      
เพื่อจัดซื้อกระดานไวทCบอรCด
ธรรมดามีล�อ ๑ หน�า จํานวน ๑ 
อัน 

0.00 3,950.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCการเกษตร               

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ%นหมอกควัน  
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 59,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร%               

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอรC จํานวน 
๑ เครื่อง 

0.00 24,000.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCวิทยาศาสตรCหรือการแพทยC               

      
เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องวัดความ
เปSนกรด - ด%าง แบบตั้งโตbะ 
จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

    ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC               

      

(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไม%น�อย
กว%า 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 16,000 

      (2) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,800 
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สํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC
โน�ตบุbค สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน ๑ เครื่อง 

0.00 18,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 1  เครื่อง 

0.00 4,200.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าครุภัณฑ! 0.00 50,150.00 0.00 59,000     40,800 
รวมงบลงทุน 0.00 50,150.00 0.00 59,000     40,800 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 608,145.10 660,776.00 1,211,191.00 1,088,900     1,507,320 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น 

              

  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
(1) โครงการปXองกัน
ไข�เลือดออกและกําจัดยุงลาย 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

      

(๑)โครงการปXองกันพิษสุนัข
บ�า 
 
 

0.00 0.00 19,788.00 0 0 % 0 
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(๑)โครงการอบรม
ผู�ประกอบการกิจการอันตราย
และขึ้นทะเบียน 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
(2) โครงการบริหารระบบการ
จัดการขยะแบบบูรณาการ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
(๒)โครงการปXองกัน
ไข�เลือดออกและกําจัดยุงลาย 

0.00 0.00 4,146.00 50,000 -100 % 0 

      
(3)โครงการบริหารจัดการขยะ
บูรณาการ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      
(๓) โครงการตลาดปลอด
สารพิษ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000 

      (4) โครงการปรับปรุงบ%อขยะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

      
(4)โครงการตลาดปลอด
สารพิษ 

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 

      
(๕) โครงการปXองกันโรคพิษ
สุนัขบ�า 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      
โครงการจ�างขุดฝ�งกลบบ%อขยะ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

25,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการทําหมัน คุมกําเนิด
และปXองกันโรคติดต%อจากสัตวC 

64,816.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการบริการระบบ
การแพทยCฉุกเฉิน 

172,690.00 193,800.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการปXองกันไข�เลือดออก
และกําจัดยุงลาย 

0.00 14,118.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝaกอบรมเจ�าหน�าที่
หน%วยกู�ชีพ 

56,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการฝaกอบรมส%งเสริม
สุขภาพผู�สูงอายุ เพื่อจ%ายเปSน
ค%าอาหาร อาหารว%าง 
ค%าตอบแทนวิทยากร ค%าปXาย
ประชาสัมพันธC ค%าดอกไม� ค%า
วัสดุอุปกรณC และค%าอื่นๆที่
จําเปSนเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ จํานวน 20,000 
บาท 

14,940.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 334,046.00 207,918.00 23,934.00 205,000     305,000 
รวมงบดําเนินงาน 334,046.00 207,918.00 23,934.00 205,000     305,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

334,046.00 207,918.00 23,934.00 205,000     305,000 

 
 
 
 
 
 



ห น� า  | ๗๘ 
 
 

รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 405,570.00 564,000.00 576,330.00 577,800 0.77 % 582,240 

    
เงินเพิ่มต%าง ๆ ของ
พนักงานจ�าง 

164,400.00 24,850.00 65,940.00 61,700 -7.33 % 57,180 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 569,970.00 588,850.00 642,270.00 639,500     639,420 
รวมงบบุคลากร 569,970.00 588,850.00 642,270.00 639,500     639,420 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

569,970.00 588,850.00 642,270.00 639,500     639,420 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน               
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข;มแข็งชุมชน               
  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวดอื่นๆ 

              

      
(1)โครงการส%งเสริมภารกิจ
ศูนยCบริการถ%ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

      

(๑)โครงการดําเนินการศูนยCบริการ
และถ%ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลควนเกย 
 
 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
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(2) โครงการระดมความคิดเห็นใน
การจัดทําโครงการต%าง ๆ ของ
เทศบาล 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      (2)โครงการระดมความคิดเห็น 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 
      (๒)โครงการระดมความคิดเห็น 0.00 0.00 33,540.00 0 0 % 0 

      
(3) โครงการส%งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ%มสตรี 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

      
(3)โครงการส%งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ%มสตรี 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      
(๓)โครงการส%งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ%มสตรี 

0.00 0.00 165,000.00 0 0 % 0 

      
(4)โครงการฝaกอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก%เยาวชน
ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

      
(๔) โครงการอบรมและฝaกอาชีพ
ให�กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      

(5) โครงการฝaกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ผู�นํา
ชุมชน อสม. ฯลฯ 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 
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(5)โครงการอบรมและฝaกอาชีพ
ให�กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      

(6)โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ คณะผู�บริหาร ที่ปรึกษา 
เลขานุการ สมาชิกสภาพนักงาน
ลูกจ�างประจําและผู�นําชุมชน
เทศบาลตําบลเขาชุมทองอ.ร%อน
พิบูลยC จ.นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

      

โครงการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ%ายเปSนค%า
ปXายประชาสัมพันธC ค%าอาหาร 
ค%าอาหารว%างและเครื่องดื่ม ค%า
สมนาคุณวิทยากร และค%าใช�จ%าย
อื่นๆที่จําเปSนในการดําเนินโครงการ 

0.00 59,360.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการดําเนินการศูนยCบริการและ
ถ%ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลควนเกย 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการเทศบาลพบประชาชน 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการฝaกอบรมพัฒนาทักษะช%าง
ชุมชน ประจําป) 2557 เพื่อจ%าย
เปSนค%าอาหาร อาหารว%าง เครื่องดื่ม 
ค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%า
เช%าทรัพยCสินอื่นที่จําเปSน ค%าตกแต%ง
เวที ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าของที่ระลึก 
ของรางวัล ค%ามหรสพ ค%าตอบแทน 
ตลอดจนค%าใช�จ%ายอื่นๆที่จําเปSนใน
การดําเนินโครงการ จํานวน 
20,000 บาท 

16,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝaกอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแก%เยาวชน ประชาชน 

20,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงคCรักษาสิ่งแวดล�อม
ลดป�ญหาภาวะโลกร�อน 

8,980.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      โครงการระดมความคิดเห็น 22,500.00 5,475.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนแบบบูรณา
การ 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ%มสตรี 

29,400.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและฝaกอาชีพให�กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล 
 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการอบรมและฝaกอาชีพให�กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

24,949.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 122,229.00 64,835.00 198,540.00 160,000     430,000 
รวมงบดําเนินงาน 122,229.00 64,835.00 198,540.00 160,000     430,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส%วนราชการ 20,000.00 0.00 0.00 65,000 -100 % 0 
    เงินอุดหนุนเอกชน 255,000.00 82,500.00 82,500.00 0 0 % 0 

    
เงินอุดหนุนกิจการที่เปSน
สาธารณประโยชนC 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 275,000.00 82,500.00 82,500.00 65,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 275,000.00 82,500.00 82,500.00 65,000     0 

รวมงานส�งเสริมและสนับสนุนความเข;มแข็ง
ชุมชน 

397,229.00 147,335.00 281,040.00 225,000     430,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ               
  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวด
อื่นๆ 

              

      
(๑) โครงการแข%งขันฟุตบอล
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 

      
(๑)โครงการแข%งขันฟุตบอล 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 77,564.00 80,000 -100 % 0 

      
(2) โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วม
การแข%งขันกีฬาต%างๆ 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 
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(2)โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการ
แข%งขันกีฬาต%างๆ 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

      
(3) โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็ก
และเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 

      
(3)โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็ก
และเยาวชน (กีฬาประเภทต%างๆ) 

0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

      
(๓)โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการ
แข%งขันกีฬาต%าง ๆ 

0.00 0.00 59,000.00 0 0 % 0 

      
(4)โครงการจัดการแข%งขันกีฬา
ท�องถิ่นเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

      
(๔)โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็ก
และเยาวชน(กีฬาประเภทต%าง ๆ) 

0.00 0.00 59,818.00 0 0 % 0 

      
โครงการแข%งขันกีฬา กรีฑา เด็ก 
เยาวชนและประชาชนเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

0.00 96,771.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการแข%งขันฟุตบอล เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

87,016.00 58,541.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแข%งขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียนและประชาชน 

110,028.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแข%งขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน 

249,900.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็กและ
เยาวชน (กีฬาประเภทต%าง ๆ) 

29,560.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็กและ
เยาวชน(กีฬาประเภทต%าง ๆ) 

0.00 55,700.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการ
แข%งขันกีฬากรีฑาเยาวชน
ประชาชนอําเภอร%อนพิบูลยC 

0.00 141,166.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการ
แข%งขันกีฬาต%าง ๆ 

0.00 55,800.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการ
แข%งขันกีฬาต%างๆ 

49,970.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 526,474.00 407,978.00 196,382.00 440,000     200,000 
รวมงบดําเนินงาน 526,474.00 407,978.00 196,382.00 440,000     200,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส%วนราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 526,474.00 407,978.00 196,382.00 460,000     200,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 

2561 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานศาสนาวัฒนธรรมท;องถิ่น               
  งบดําเนินงาน               
  ค�าใช;สอย               

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม%เข�าลักษณะรายจ%ายหมวดอื่นๆ 

              

      (๑) โครงการจัดงานวันกตัญ�ู 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
      (๑)โครงการจัดงานวันกตัญ�ู 0.00 0.00 15,623.00 30,000 -100 % 0 

      
(2) โครงการสืบสานวันสําคัญทาง
ศาสนา 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

      

(๒)โครงการอนุรักษCศิลปวัฒนธรรม
ไทยและประเพณีท�องถิ่นต%าง ๆ 
 
 

0.00 0.00 9,136.00 50,000 -100 % 0 
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(3) โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีท�องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

      โครงการจัดงานวันกตัญ�ู 62,073.00 17,493.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการสืบสานประเพณีท�องถิ่นก%อ
เจดียCทราย เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป)
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อจ%าย
เปSนค%าปXายประชาสัมพันธCโครงการ 
ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าเช%าเต็นทC ค%าเช%า
เครื่องเสียง ค%าพิธีพระ และ
ค%าใช�จ%ายอื่นที่จําเปSนในการดําเนิน
โครงการ เปSนเงิน 15,000 บาท 

14,986.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการอนุรักษCศิลปวัฒนธรรมไทย
และประเพณีท�องถิ่นต%างๆ เพื่อจ%าย
เปSนค%าตอบแทนวิทยากร ค%าวัสดุ
อุปกรณC ค%าของที่ระลึกของรางวัล 
ค%ามหรสพ ค%าอาหารว%างและ
เครื่องดื่ม ค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่อง
เสียง หรือค%าเช%าทรัพยCสินอื่นที่
จําเปSน ค%าตกแต%งเวที ตลอดจน
ค%าใช�จ%ายอื่นๆที่จําเปSนในการ
ดําเนินโครงการฯ 

0.00 39,440.80 0.00 0 0 % 0 
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รวมค�าใช;สอย 77,059.00 56,933.80 24,759.00 80,000     75,000 
รวมงบดําเนินงาน 77,059.00 56,933.80 24,759.00 80,000     75,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท;องถิ่น 77,059.00 56,933.80 24,759.00 80,000     75,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

              

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝOายประจํา)               
    เงินเดือนพนักงาน 803,008.00 721,380.00 826,380.00 894,600 5.92 % 947,520 
    เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงาน 7,942.00 0.00 0.00 2,700 0 % 2,700 
    เงินประจําตําแหน%ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 84,000 0 % 84,000 
    ค%าจ�างลูกจ�างประจํา 166,740.00 217,410.00 222,560.00 236,700 6.51 % 252,120 
    ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง 1,079,955.00 1,428,904.00 791,933.00 749,900 0.59 % 754,320 
    เงินเพิ่มต%าง ๆของพนักงานจ�าง 357,070.00 95,244.00 107,957.00 88,400 -14.82 % 75,300 

รวมเงินเดือน (ฝOายประจํา) 2,456,715.00 2,504,938.00 1,990,830.00 2,056,300     2,115,960 
รวมงบบุคลากร 2,456,715.00 2,504,938.00 1,990,830.00 2,056,300     2,115,960 

  งบดําเนินงาน               
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  ค�าตอบแทน               

    
ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

33,200.00 25,620.00 0.00 20,000 0 % 20,000 

    ค%าเช%าบ�าน 91,200.00 80,000.00 39,000.00 42,000 0 % 42,000 
    เงินช%วยเหลือการศึกษาบุตร 5,341.00 5,677.00 5,677.00 30,000 0 % 30,000 
    เงินช%วยเหลือค%ารักษาพยาบาล 6,311.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าตอบแทน 136,052.00 111,297.00 44,677.00 92,000     92,000 
  ค�าใช;สอย               
    รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 

    
รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

38,200.00 7,300.00 0.00 30,000 0 % 30,000 

      
ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 48,038.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนCและ
ตัดแต%งกิ่งไม�ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
 
 

0.00 26,460.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนCและ
ตัดแต%งกิ่งไม�ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

36,380.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าใช;สอย 74,580.00 33,760.00 48,038.00 40,000     40,000 
  ค�าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 
    วัสดุไฟฟXาและวิทยุ 50,930.00 51,390.00 44,670.00 300,000 -33.33 % 200,000 
    วัสดุก%อสร�าง 296,535.00 13,300.00 0.00 200,000 -50 % 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอรC 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

รวมค�าวัสดุ 347,465.00 64,690.00 44,670.00 500,000     360,000 
รวมงบดําเนินงาน 558,097.00 209,747.00 137,385.00 632,000     492,000 

  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCสํานักงาน               

      

ค%าจัดซื้อโทรศัพทC ชนิดตั้งโตbะ  
จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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    ครุภัณฑCไฟฟXาและวิทยุ               

      

ค%าจัดซื้อเครื่องรับส%งวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตตC 
ประกอบด�วยตัวเครื่อง แท%น
ชารCท แบตเตอรี่ ๑ ก�อน เสา
ยาง เหล็กพับ จํานวน ๖ เครื่อง 

18,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCงานบ�านงานครัว               

      
ค%าจัดซื้อเครื่องตัดหญ�า  แบบ 
ข�อแข็ง จํานวน 5 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ครุภัณฑCสํารวจ               

      
ค%าจัดซื้อกล�องวัดมุม  จํานวน 
1 เครื่อง 

99,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง
แบบเลเซอรC จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

      
ค%าจัดซื้อเทปสายไฟ จํานวน 1 
เส�น 

0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0 

      
ค%าจัดซื้อไม�สตbาฟอลูมิเนียม
แบบชัก จํานวน  2 อัน ราคา
อันละ 3,500 บาท 

0.00 0.00 0.00 7,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC               

      
ค%าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC 
จํานวน 2 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifungtion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0 

      
ค%าจัดซื้อเครื่องพิมพCชนิดหมึก
พิมพCสี รองรับการพิมพC
กระดาษ A4-A1 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องพิมพCชนิดเลเซอรC/
ชนิด LED พิมพCขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน ๑ เครื่อง 

0.00 15,000.00 0.00 0 0 % 0 

      
เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC
ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร%ยาว จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 23,000.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าครุภัณฑ! 117,500.00 38,000.00 0.00 40,900     0 
รวมงบลงทุน 117,500.00 38,000.00 0.00 40,900     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

3,132,312.00 2,752,685.00 2,128,215.00 2,729,200     2,607,960 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ยอดต�าง 

(%) 
ป� 2561 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานก�อสร;างโครงสร;างพื้นฐาน               
  งบลงทุน               
  ค�าครุภัณฑ!               
    ครุภัณฑCอื่น               

      

เพื่อดําเนินโครงการติดตั้งปXาย
ชื่อถนนซอยในเขตเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง จํานวน 41 
ปXาย 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

รวมค�าครุภัณฑ! 0.00 0.00 0.00 0     0 
  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร;าง               
    อาคารต%าง ๆ               

      
โครงการก%อสร�างปXายเขต
เทศบาล 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการก%อสร�างเวที
อเนกประสงคC 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      
โครงการจ�างเหมาวางระบบ
บําบัดนําเสียรวมไร�อากาศ 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    ค%าก%อสร�างสิ่งสาธารณูปการ               

      

(๑) โครงการก%อสร�างฝายกั้น
น้ําขนาดเล็ก บริเวณฝายนบ
ทับช�าง 
หมู%ที่ 5 ตําบลควนเกย อําเภอ
ร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 250,000 -100 % 0 

      

(2) โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข�าถัง
ประปาหมู%ที่ 5   
หมู%ที่ 5 ตําบลควนเกย อําเภอ
ร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 485,000 -100 % 0 

      

(3) โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ�าน
หนองมาก 
หมู%ที่ 3 ตําบลควนเกย อําเภอ
ร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 885,000 -100 % 0 
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(4) โครงการบุกเบิกถนนขนาด
ผิวจราจร จากซอยเรด�า - 
เชื่อมต%อซอยชายเขา 1  หมู%ที่ 
4 ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 900,000 -100 % 0 

    ค%าก%อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค               

      

(๑) โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย
หนองส�มแปXน หมู%ที่ 3  ตําบล
ควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 1,442,000.00 0 0 % 0 

      

(4)โครงการขุดลอกเหมืองน้ํา
สาธารณะเลียบซอยหนองส�ม
แปXน หมู%ที่ 3  ตําบลควนเกย  
อําเภอร%อนพิบูลยC  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 295,000.00 0 0 % 0 

      

(5)โครงการปรับปรุงซ%อมแซม
ผิวจราจรด�วยหินคลุก ซอย
คลองตีน 
หมู%ที่ 2  ตําบลควนเกย  
อําเภอร%อนพิบูลยC  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

0.00 0.00 472,000.00 0 0 % 0 
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1. โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาง
ช�างหมู%ที่ 4 ตําบลควนเกย 
อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,400,000 

      

1. โครงการปรับปรุงซ%อมแซม
ผิวจราจรด�วยแอสฟ�ลทCติกคอ
นกรีต ขนาดกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่การ
ก%อสร�างไม%น�อยกว%า 1,200 
ตารางเมตร สถานที่ก%อสร�าง 
ซอยอ%างน้ํา  หมู%ที่ 1 ตําบล
ควนเกย  อําเภอร%อนพิบูลยC  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 480,000.00 0 0 % 0 

      

2. โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
ส�มแปXน หมู%ที่ 3 ตําบลควน
เกย อําเภอร%อนพิบูลยCจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 690,000 

      

2. โครงการก%อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 230 
เมตร หรือพื้นที่การก%อสร�างไม%

0.00 0.00 480,000.00 0 0 % 0 
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น�อยกว%า 920 ตารางเมตร 
สถานที่ก%อสร�าง ซอยคลองวัง
ตะเคียน หมู%ที่ 2 ตําบลควน
เกย อําเภอร%อนพิบูลยC  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

      

3. โครงการปรับปรุงซ%อมแซม
ผิวจราจรด�วยแอสฟ�ลทCติกคอ
นกรีต ขนาดกว�าง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่การ
ก%อสร�างไม%น�อยกว%า 1,200 
ตารางเมตร สถานที่ก%อสร�าง 
ซอยปากสระ  หมู%ที่ 3  
ตําบลควนเกย  อําเภอร%อน
พิบูลยC  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 480,000.00 0 0 % 0 

      

4. โครงการก%อสร�างอาคาร 
ขนาดกว�าง 10.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร หรือพื้นที่การ
ก%อสร�าง ไม%น�อยกว%า 250 
ตารางเมตร  สถานที่ก%อสร�าง 
บริเวณด�านข�างศูนยCพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อน

0.00 0.00 426,000.00 0 0 % 0 
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พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

6. โครงการปรับปรุงลานกีฬา
เทศบาล ขนาด กว�าง 49 
เมตร ยาว 60 เมตร หรือพื้นที่
ก%อสร�างไม%น�อยกว%า 2,940 
ตารางเมตร สถานที่ก%อสร�าง
ด�านข�างอาคารสํานักงานฯ หมู%
ที่ 4   ตําบลควนเกย  อําเภอ
ร%อนพิบูลยC  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 285,000.00 0 0 % 0 

      

โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม%น�อย
กว%า 3,662  ตารางเมตร 
พร�อมวางท%อระบายน้ําข�าม
ถนน พื้นที่ก%อสร�าง หมู%ที่ 4 ต.
ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC จ.
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สถานที่ก%อสร�าง 
ซอยบ�านใต� หมู%ที่ 1 ต.ควน
เกย อ.ร%อนพิบูลยC จ.
นครศรีธรรมราช 
 

0.00 901,376.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สถานที่ก%อสร�าง 
ซอยหนองส�มแปXน หมู%ที่ 3 ต.
ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC จ.
นครศรีธรรมราช 

0.00 710,000.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการก%อสร�างห�องน้ํา
สาธารณะ ขนาดความกว�าง ไม%
น�อยกว%า 4 เมตร  ความยาว 
ไม%น�อยกว%า 13 เมตร  สถานที่
ก%อสร�าง หมู%ที่ 4 ต.ควนเกย อ.
ร%อนพิบูลยC จ.นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการขยายเขตท%อจ%าย
น้ําประปาขนาด 2 นิ้ว ชั้น 
8.5 ความยาวประมาณ 320 
เมตร เปSนสถานที่ก%อสร�าง
บริเวณตลาดสดเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง หมู%ที่ 4 ตําบลควน
เกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

26,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการขุดลอกเหมืองน้ํา
สาธารณะ กว�างเฉลี่ย 2.5 
เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 
1,619 เมตรหรือปริมาณดิน

186,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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ขุดไม�น�อยกว%า 4,857 
ลูกบาศกCเมตร สถานที่ก%อสร�าง
หมู%ที่ 2 และหมู%ที่ 4 ตําบล
ควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

โครงการซ%อมแซมถนนด�วยหิน
คลุก สถานที่ก%อสร�าง ถนน
ภายในเขตเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง จํานวน ๑๑ สาย 
ขนาดพื้นที่ไม%น�อยกว%า 
๔๖,๐๐๐ ตารางเมตร 

697,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอ
นกรีต ขนาดกว�าง ๖ เมตร 
ยาว ๑๗๐ เมตร พร�อมขยาย
สะพาน สถานที่ก%อสร�าง ซอย
ศรีอาชา หมู%ที่ ๒ ตําบลควน
เกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

0.00 0.00 1,128,000.00 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอ
นกรีต สถานที่ก%อสร�าง    ซอย
ศรีอาชา หมู%ที่ 2 ต.ควนเกย อ.
ร%อนพิบูลยC จ.นครศรีธรรมราช 

0.00 1,097,000.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรหินคลุก กว�าง 5 เมตร 
ยาว 675 สายบ�านหนองมาก 
- บ�านนายเจิม หมู%ที่ 3 ต.ควน
เกย อ.ร%อนพิบูลยC   
จ.นครศรีธรรมราช 

302,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว�าง 4 เมตร ยาว 825 
เมตร ถนนสายบ�านหนองมาก 
– บ�าน ห�วยจิก หมู%ที่ 3  ต.
ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC  จ.
นครศรีธรรมราช 

1,737,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต 
สถานที่ก%อสร�าง ถนนควนฝXาย  
หมู%ที่ 5 ต.ควนเกย อ.ร%อน
พิบูลยC จ.นครศรีธรรมราช 

0.00 1,816,000.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสฟ�ลทCติกคอนกรีต 
ขนาดกว�าง 5 เมตร ยาว 690 
เมตร ซอยสุขาภิบาล 1 หมู%ที่ 
5  ต.ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC  
จ.นครศรีธรรมราช 

1,974,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการเปลี่ยนท%อเมนประปา
ชนิด PE 80 PN 8 ขนาด 
160 มม. ความยาว 200 
เมตร สถานที่ก%อสร�าง หมู%ที่ 
4,5 ตําบลควนเกย อําเภอ
ร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 212,000.00 0 0 % 0 

      

โครงการวางท%อบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร�อมบ%อ
พัก สถานที่ก%อสร�าง ซอยชาย
เขา 2 หมู%ที่ 4 ต.ควนเกย อ.
ร%อนพิบูลยC    จ.
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

0.00 265,000.00 0.00 0 0 % 0 
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โครงการวางท%อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส�นผ%าศูนยCกลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 170 ท%อน พร�อมบ%อ
พัก สถานที่ก%อสร�างบริเวณ
พื้นที่ก%อสร�างตลาดสดเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง หมู%ที่ 4 ต.
ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC จ.
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงบุกเบิกถนน ผิวจราจรหิน
คลุก กว�าง 5 เมตร ขนาด
ความยาวไม%น�อยกว%า  230 
เมตร  หมู%ที่ 1  ต.ควนเกย   
อ.ร%อนพิบูลยC   
จ.นครศรีธรรมราช 

98,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

    
ค%าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก%อสร�าง 

              

      

(1) โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคC ด�านหลังอาคาร 
สํานักงานเทศบาลฯ หมู%ที่ 4 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

0.00 0.00 0.00 450,000 -100 % 0 
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(2) โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอ
นกรีต ซอยศรีอาชา หมู%ที่ 2 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 848,000 -100 % 0 

      

(3) โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอ
นกรีต ถนนควนฝXาย หมู%ที่ 5 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 1,180,000 -100 % 0 

      

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต 
ซอยพ%อท%านเกลี้ยง หมู%ที่ 5 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,845,000 

      

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต 
ซอยอ%างน้ํา หมู%ที่ 1 ตําบลควน
เกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,036,000 
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โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
ขายสินค�ากลางแจ�งด�วยแอส
ฟ�ลซCติกคอกนกรีต ขนาดพื้นที่
ไม%น�อยกว%า 1172 ตาราง
เมตร พร�อมรางระบายน้ํา
สําเร็จรูป สถานที่ก%อสร�าง
ตลาดสดเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง หมู%ที่ 4 ต.ควนเกย  
อ.ร%อนพิบูลยC 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
อาคารตลาดสด(หลังเก%า) 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ขนาดพื้นที่ 1,820 ตาราง
เมตร สถานที่ก%อสร�างพื้นที่
อาคารตลาดสด(หลังเก%า) หมู%ที่ 
4 ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 55,000.00 0.00 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟXา
ส%องสว%างบริเวณทางเข�าตลาด
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง หมู%ที่ 
4 ต.ควนเกย อ.ร%อนพิบูลยC  
จ.นครศรีธรรมราช 
 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
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รวมค�าที่ดินและสิ่งก�อสร;าง 5,020,500.00 4,844,376.00 5,700,000.00 4,998,000     4,971,000 
รวมงบลงทุน 5,020,500.00 4,844,376.00 5,700,000.00 4,998,000     4,971,000 

รวมงานก�อสร;างโครงสร;างพื้นฐาน 5,020,500.00 4,844,376.00 5,700,000.00 4,998,000     4,971,000 
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รายงานประมาณการรายจ�าย 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร%อนพิบูลยC    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ�ายจริง ประมาณการ 

  ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 ยอดต�าง (%) ป� 2561 
แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    ค%าชําระหนี้เงินต�น 1,961,985.17 210,210.90 698,224.92 698,500 -0.04 % 698,230 

    
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

187,148.00 216,934.00 158,452.00 188,500 -1.86 % 185,000 

    
เงินช%วยเหลือ
งบประมาณรายจ%าย
เฉพาะการประปา 

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

    เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 6,156,000 6.61 % 6,562,800 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 1,112,760 22.54 % 1,363,560 
    เบี้ยยังชีพผู�ปPวยเอดสC 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000 0 % 6,000 
    สํารองจ%าย 43,000.00 0.00 128,220.00 655,600 61.82 % 1,060,960 
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    รายจ%ายตามข�อผูกพัน 362,471.88 577,831.93 292,248.48 315,500 5.34 % 332,350 
    เงินช%วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 16,000 0 % 16,000 

    

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการส%วนท�องถิ่น 
(กบท.) 

330,000.00 491,980.00 340,000.00 444,000 1.01 % 448,500 

รวมงบกลาง 2,890,605.05 1,502,956.83 2,530,145.40 10,242,860     11,323,400 
รวมงบกลาง 2,890,605.05 1,502,956.83 2,530,145.40 10,242,860     11,323,400 
รวมงบกลาง 2,890,605.05 1,502,956.83 2,530,145.40 10,242,860     11,323,400 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  42,821,000 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (๐๐๑๑๐)     
  งานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๑) รวม 11,218,260 บาท     
    1. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 7,990,860 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายการเมือง) (๒๑๐๐๐๐) รวม 2,624,640 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐) จํานวน 695,520  บาท     

     

 

เ พ่ื อ จ% า ย เ ปS น เ งิ น เ ดื อน  ของน ายก เทศมนตรี แ ละ รอ ง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วยการ
จ%ายเงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีมาจากการแต%งต้ัง พ.ศ.
2557 

         

      
๑.๑.๒ ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก 
(๒๑๐๒๐๐) 

จํานวน 120,000 บาท 
    

     

 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินค%าตอบแทนประจําตําแหน%งของนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วย
การจ%ายเงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีมาจากการแต%งต้ัง 
พ.ศ.2557 

        

      ๑.๑.๓ ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐) จํานวน 1๒0,00๐  บาท     

     

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วยการ
จ%ายเงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีมาจากการแต%งต้ัง พ.ศ.
2557 

        

      
๑.๑.๔ ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
(๒๑๐๖๐๐) 

จํานวน ๑98,720 บาท 
    

     

 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินค%าตอบแทน แก% เลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%า
ด�วยการจ%ายเงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีมาจากการ
แต%งต้ัง พ.ศ.2557 
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๑.๑.๕ ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค!กรปกครองส�วน
ท;องถ่ิน (๒๑๐๖๐๐) 

จํานวน ๑,490,4๐๐  บาท   

     

 

เ พ่ือจ% าย เปS นค% าตอบแทนราย เ ดือนประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%า
ด�วยการจ%ายเงินค%าตอบแทนสมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีมาจากการ
แต%งต้ัง พ.ศ.2557 

       

      ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 5,366,220 บาท     
    ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน 3,805,680 บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเดือนแก%พนักงานเทศบาล ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   

       

   ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐) จํานวน 186,000 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินประจําตําแหน%งตามกฎหมายว%าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน%งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน  

     

   ๑.๒.๓ ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จํานวน 84,000 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินค%าตอบแทนรายเดือนตามกฎหมายว%าด�วยเงิน
ค%าตอบแทนประจําตําแหน%งปลัดเทศบาล  

     

   ๑.๒.๔ ประเภทค�าจ;างลูกจ;างประจํา (๒๒๐๕๐๐) จํานวน 843,360 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างลูกจ�างประจํา พร�อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

   ๑.๒.5 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน 390,000 บาท   

    
 

ค%าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป และ
ตําแหน%งอ่ืนๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

   ๑.๒.6 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) จํานวน 57,180 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเ งินเพ่ิมต%างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 
พนักงานจ�างท่ัวไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
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    ๒. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 2,808,000 บาท     
      ๒.๑ หมวดค�าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 271,000 บาท     

      
๒.๑.๑ ประเภทค�าตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเปXนประโยชน!แก�องค!กร
ปกครองส�วนท;องถ่ิน (๓๑๐๑๐๐) 

จํานวน 65,๐๐๐ บาท   

     

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ตรวจรับงาน
จ�าง คณะกรรมการสอบของเทศบาล เช%น  เงินตอบแทนเจ�าหน�าท่ีใน
การเลือกต้ัง เงินค%าตอบแทนการสอบ ค%าตอบแทนกรรมการตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล เงิน
รางวัล ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ อปพร.เจ�า
พนักงานฝPายปกครองท่ีมาปฏิบัติหน�าท่ีในการตรวจตรา ช%วยเหลืองาน
ปXองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล เงินโบนัสตามหลักการ
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ฯลฯ 

     

      ๒.๑.๒ ประเภทค�าเบ้ียประชุม (๓๑2๐๐)  จํานวน 20,๐๐๐ บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  เช%น  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปSนต�น ฯลฯ 

         

      ๒.๑.๓ ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จํานวน 10,๐๐๐ บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของเทศบาล  

         

      ๒.๑.๔ ประเภทค�าเช�าบ;าน (๓๑๐๔๐๐)  จํานวน 126,๐๐๐ บาท     
      เพ่ือจ%ายเปSนค%าเช%าบ�านของพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบฯ          
      ๒.๑.๕ ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน 50,๐๐๐ บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรท่ีมีสิทธิเบิกจ%าย
ตามระเบียบฯ 

         

   ๒.๒ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 1,772,000 บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐) จํานวน 250,000 บาท   

    
 

- ค%าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําป)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป)  ค%ารับหนังสือพิมพC ค%ารับ
วารสาร ค%าถ%ายเอกสารต%าง ๆ  ถ%ายวิดีโอ   

     

     - ค%าใช�จ%ายในการดําเนินคดี      

    
 

- ค%าเบ้ียประกันภัย ตาม พ.ร.บ.ประกันภัยคุ�มครองผู�ประสบภัยจาก
รถยนตCและค%าเบ้ียประกันภัยภาคความสมัครใจ   

     

    
 

- ค%าจ�างเหมาโฆษณาเผยแพร% จัดทําวารสาร จัดทําปXาย ทําภาพไวนิล 
เพ่ือประชาสัมพันธCข%าวสาร และงานต%างๆของเทศบาล ข%าวสารของ
เทศบาล รวมท้ังเผยแพร%ทางสื่อต%างๆ ฯลฯ  

     

    
 

- ค%าจ�างเหมาบริการล�างอัดฉีดน้ํามัน, อัดจารบี ล�าง ทําความสะอาด
รถยนตCรถจักรยานยนตC ฯลฯ 

     

    
 

- ค% า บ ริ ก า ร จั ด ทํ า เ ว็ บ ไ ซ ตC เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล เ ข า ชุ ม ท อ ง 
(www.kctcity.go.th) 
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     - ค%าจ�างเหมาบริการเครื่องจักรกลต%าง ๆ ฯลฯ      

    
 

- ค%าเช%าทรัพยCสิน รวมถึงเงินท่ีต�องจ%ายพร�อมกับการเช%าทรัพยCสิน 
เช%น ค%าเช%ารถยนตC ค%าเช%าอาคารสิ่งปลูกสร�าง ค%าเช%าท่ีดิน ค%าเช%ารับ
ล%วงหน�า ยกเว�นค%าเช%าบ�านและค%าเช%าตู�ไปรษณียC 

     

     - ค%าจ�างเหมากําจัดปลวกและแมลงต%าง ๆ       
     - ค%าจ�างเหมาอ่ืน ๆ ท่ีจําเปSนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ ฯลฯ      
   ๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท   

    

 

(๑) ค%ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือจ%าย เปSน
ค%าอาหาร อาหารว%าง ค%าเครื่องด่ืม ค%าของขวัญ ค%าพิมพCเอกสาร 
ค%าใช�จ%ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังค%าบริการและ
ค%าใช�จ%ายอ่ืน ๆ  ซ่ึงจําเปSนต�องจ%ายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปSนค%า
รับรอง ในการต�อนรับบุคคล/คณะบุคคลท่ีไปนิเทศงานตรวจงาน
เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงานและเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องซ่ึงร%วมต�อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล 
(๒) ค%ารับรองในการประชุมสภาท�องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือจ%ายเปSนค%าใช�จ%ายเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ท่ีได�รับการแต%งต้ัง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของต%างๆ เช%น ค%าเลี้ยงรับรอง 
คณะกรรมการตรวจร%างเทศบัญญัติ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
คณะกรรมการตรวจร%างรายงานการประชุมสภา ฯ  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ฯลฯ  โดยจ%ายเปSนค%าอาหาร 
เครื่องด่ืมต%าง ๆ เครื่องใช�ในการเลี้ยงรับรอง และค%าบริการอ่ืน ๆ   
ซ่ึงจําเปSนต�องจ%าย ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม  รวมถึง
ผู�เข�าร%วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงเข�าร%วมประชุม
บุคคล 

     

   
๒.๒.๓ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช%นค%าลงทะเบียน  ค%าเบ้ียเลี้ยง ค%าพาหนะ ค%า
เช%าท่ีพัก ค%าบริการจอดรถ  ณ ท%าอากาศยาน   ค%าผ%านทางด%วน
พิเศษ ค%าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน   ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง 
อาสาสมัครต%างๆ ประจํา  เขตพ้ืนท่ี  ผู�นําชุมชน ฯลฯ 
 
 

จํานวน 3๐๐,๐๐๐ บาท   
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(๒) ค%าใช�จ%ายในการรังวัดท่ีสาธารณะ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการรังวัดท่ีสาธารณะ ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปSนในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

จํานวน 30,๐๐๐ บาท   

    

 

( ๓ )  ค% า ใ ช� จ% า ย ใ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง ส ม าชิ ก ส ภ า เทศบาล แล ะ
นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 
- เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีอ่ืนๆนอกจากครบวาระ เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทน
เจ�าหน�าท่ีในการเลือกต้ัง ค%าประชาสัมพันธCการเลือกต้ัง ค%าใช�จ%าย
อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกต้ัง รวมถึงการสนับสนุนค%าใช�จ%าย
สําหรับการเลือกต้ัง ส.ส./ส.ว. 
- เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีในการ
เลือกต้ัง ค%าประชาสัมพันธC การเลือกต้ัง ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการเลือกต้ัง การลงประชามติ ฯลฯ 

จํานวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท   

    

 

(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ประเพณีท�องถ่ินและวันสําคัญ
ทางศาสนา 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ี
จําเปSน  ค%าตกแต%งเวที ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าของท่ีระลึก ของรางวัล 
ค%ามหรสพ  ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปSนในการดําเนิน
โครงการฯ 

จํานวน 50,๐๐๐ บาท   

    

 

(5) โครงการจัดงานวันเทศบาล 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ี
จําเปSน  ค%าตกแต%งเวที ค%าวัสดุอุปกรณC  ค%ามหรสพ ตลอดจน
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 2,๐๐๐ บาท   

    

 

(6) โครงการประชุมสัญจร ปรึกษางานบูรณาการทุกภาคส%วน
ราชการกับประชาชน (จิบกาแฟแชรCความคิด) 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าดอกไม� ค%าเช%า
เครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน  ค%าตกแต%งเวที ของ
รางวัล ค%ามหรสพ  ค%าตอบแทน ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปSน
ในการดําเนินโครงการฯ 

จํานวน 10,๐๐๐ บาท   

    

 

(7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนCและตัดแต%งก่ิงไม�ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบุคคลเพ่ือตัดแต%งก่ิงไม� ตัดไม� ตัดหญ�า ลอก
วัชพืช และงานอ่ืนๆ ฯลฯ 

จํานวน 270,๐๐๐ บาท   

    

 

(8) โครงการจ�างเหมาบุคคลเก่ียวกับงานดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสถานท่ีสํานักงาน 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบุคคลดูแลความสะอาดอาคารสถานท่ี
สํานักงาน ฯลฯ 
 

จํานวน 200,๐๐๐ บาท   
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   ๒.๒.๔ ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จํานวน ๑5๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าบํารุงรักษาหรือซ%อมแซมทรัพยCสินให�สามารถใช�งาน
ได�ปกติ แต%ไม%รวมถึงค%าจัดหาเครื่องยนตCใหม% เพ่ือใช�ในการซ%อมแซม
รถยนตC  

     

   ๒.๓ หมวดค�าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 765,0๐๐ บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุไฟฟMาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จํานวน 50,0๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ%ายเปSนค%าหลอดไฟฟXา ฟ\วสC แบตเตอรCรี่วิทยุ เสาวิทยุมือถือ  
สายไฟฟXา สวิตซCไฟฟXา ปลั๊กไฟฟXา ฯลฯ   

     

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (๓๓๐๗๐๐) จํานวน 60,๐๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุยานพาหนะและขนส%ง เช%น แบตเตอรี่ ยางนอก 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม%แรง กุญแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 

     

   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน (๓๓๐๘๐๐) จํานวน 45๐,๐๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ%ายเปSนค%าแกbสหุงต�ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกbาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ%าน กbาส ฯลฯ 

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� (๓๓๑๑๐๐) จํานวน ๕,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%ากระดาษเขียนโปสเตอรC พู%กันสี เมมโมรี่การCด ฟ\ลCม
สไลดC แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ%ายดาวเทียม ฯลฯ  

   
  

   ๒.๓.๕ ประเภทวัสดุก�อสร;าง (๓306๐๐) จํานวน 20,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุก%อสร�าง  เช%น  ไม�ต%าง ๆ อิฐหรือซีเมนตC บล็อก
ปูนซีเมนตC กระเบ้ืองสังกะสี ตะปู ฯลฯ    

   
  

   ๒.๓.6 ประเภทวัสดุการเกษตร (๓311๐๐) จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจัดซ้ือวัสดุการเกษตรต%าง ๆ เช%น พันธุC พืช ปุ�ย 
สารเคมีปXองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวC ฯลฯ    

   
  

   ๒.๓.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร! (๓๓๑๔๐๐) จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ตลับผงหมึก กระดาษต%อเนื่อง แผ%นหรือบันทึก
ข�อมูล อุปกรณCบันทึกข�อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  

     

   ๒.๓.๘ ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน 100,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษ กระดาษถ%ายเอกสารหมึกถ%ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม�บรรทัด ม�วนเทป คลิป เทป เก�าอ้ี
พลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ    
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    ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 399,400 บาท   
    ๓.๑ หมวดค�าครุภัณฑ! (๔๑๐๐๐๐) รวม 399,400 บาท   
   ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ!สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐) จํานวน 21,0๐๐ บาท   

    

 

(1) เพ่ือจัดซ้ือโตbะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียด 
- กว�างไม%น�อยกว%า  75 ซม. 
- ยาวไม%น�อยกว%า 150 ซม. 
- สูงไม%น�อยกว%า  75 ซม. 
(ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ) 

จํานวน 8,000 บาท   

    

 

(2) เพ่ือจัดซ้ือโตbะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 
รายละเอียด 
- กว�างไม%น�อยกว%า  65 ซม. 
- ยาวไม%น�อยกว%า 135 ซม. 
- สูงไม%น�อยกว%า  75 ซม. 
 (ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 7,000 บาท   

    

 

(3) เพ่ือจัดซ้ือเก�าอ้ีสํานักงาน   จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000  บาท 
รายละเอียด 
- หนัง PU + PVC  
- ความกว�างท่ีนั่ง 46 ซม. 
- ความลึกท่ีนั่ง 47 ซม. 
- ความสูงพนักพิง 50 ซม. 
- มีแขนเก�าอ้ี  
 (ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 6,000 บาท   

   3.1.2 ประเภทครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! (410600) จํานวน 73,4๐๐ บาท   

    

 

(1) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรC สําหรับงานสํานักงาน *(จอ
ขนาดไม%น�อยกว%า 19 นิ้ว) จํานวน 3  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
16,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน%วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม%น�อยกว%า 2 แกนหลัก  
(2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม%น�อยกว%า 3.3 GHz 
หรือดีกว%า จํานวน 1 หน%วย  
- มีหน%วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว%า ขนาดไม%น�อย

จํานวน 48,000 บาท   
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กว%า 4 GB 
- มีหน%วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Driver) ชนิด SATA หรือดีกว%า ขนาด
ความจุไม%น�อยกว%า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม%น�อยกว%า 120 GB จํานวน 1 หน%วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว%า จํานวน 1 หน%วย 
- มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว%า จํานวนไม%น�อยกว%า 1 ช%อง 
- มีแปXนพิมพCและเมาสC 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว%า มี Contrast Ratio ไม%น�อยกว%า 
600 : 1 และมีขนาดไม%น�อยกว%า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน%วย 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 

    

 

(2) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องพิมพC Multifunction ชนิดเลเซอรC หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปSนอุปกรณCท่ีมีความสามารถเปSน Printer, Copier, Scan และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน%วยความจํา (Memory) ขนาดไม%น�อยกว%า 192 MB  
- มีช%องเชื่อมต%อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว%าจํานวนไม%
น�อยกว%า 1 ช%อง  
- มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว%า จํานวนไม%น�อยกว%า 1 ช%อง 
- มีความละเอียดในการพิมพCไม%น�อยกว%า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพCร%างขาวดําไม%น�อยกว%า 20 หน�าต%อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพCร%างสีไม%น�อยกว%า 20 หน�าต%อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได� 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม%น�อยกว%า 1,200x1,200 
dpi 
- มีถาดปXอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ%ายสําเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม%น�อยกว%า 99 สําเนา 
- สามารถย%อและขยายได� 25 ถึง 400 เปอรCเซ็นตC 
- สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส%
กระดาษได�ไม%น�อยกว%า 250 แผ%น 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 
 
 

จํานวน 17,000 บาท   
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(3) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA  จํานวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟXาด�านนอกไม%น�อยกว%า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟXาได�ไม%น�อยกว%า 15 นาที 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 

จํานวน 8,400 บาท   

   ๓.๑.3 ประเภทครุภัณฑ!การเกษตร (๔๑๐4๐๐) จํานวน 15,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดแต%งก่ิงไม�อเนกประสงคC จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ตัวเครื่อง ขนาดกระบอกสูบ ไม%น�อยกว%า  (CC) 43.5 , แรงม�า
สูงสุด (HP/RPM) 2.5/7000 , ระบบคารCบูเรเตอรC ไดอะเฟรม , 
ขนาดถังน้ํามัน (ลิตร) 1.3 
- ด�ามตัดหญ�า สําหรับตัดหญ�า (ใบมีด และกระปุกเอ็นตัดหญ�า) 
- ด�ามแต%งพุ%ม สําหรับแต%งพุ%มไม� ปรับองศาได� 
- ด�ามเลื่อย สําหรับเลื่อยไม� แต%งก่ิงไม� 
(ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ) 

     

   ๓.๑.4 ประเภทครุภัณฑ!ก�อสร;าง (๔๑๐50๐) จํานวน 40,0๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องอัดอากาศ  2 แรงม�า ขนาดถังเก็บลม 150 ลิตร 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ป��มลมแบบลูกสูบ , ระบายความร�อนด�วยอากาศ , 1 ลูกสูบ 
- ผลิตแรงดันลมได� 1 – 9.5 บารC  
- อัตราการผลิตลมทางทฤษฎี 0 - 1 บารC ท่ี 257 ลิตร/นาที 
- อัตราการผลิตลมท่ีแท�จริงท่ีแรงดัน 9.5 บารC 165 ลิตร/นาที 
- มอเตอรC ขนาด 2 แรงม�า/1.5 w. ,ไฟ 220 โวลตC , 1 เฟส 50 
เฮิรCต  
- ความเร็วรอบของป��มลม 970 รอบ/นาที 
- ขนาดถังเก็บลม 150 ลิตร 
(ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ) 

     

  4. ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ! (๔๑๑๘๐๐) จํานวน 25๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าซ%อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑCขนาดใหญ%ซ่ึงไม%รวมถึง
ค%าซ%อมบํารุงตามปกติหรือค%าซ%อมกลาง 
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  5. งบเงินอุดหนุน (600000) รวม 20,000 บาท   
   5.1 หมวดเงินอุดหนุน (610000) รวม 20,000 บาท   
   5.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค!กรปกครองส�วนท;องถ่ิน (610100) จํานวน 20,000 บาท   

    

 

อุดหนุนองคCการบริหารส%วนตําบลร%อนพิบูลยC ตามโครงการปรับปรุง
ศูนยCข�อมูลข%าวสารการจัดซ้ือจัดจ�างขององคCกรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
อําเภอร%อนพิบูลยC ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ
องคCการบริหารส%วนตําบลร%อนพิบูลยC ท่ี นศ 80701/ว 1421 ลง
วันท่ี 16  ธันวาคม  2559 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕61 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       

 
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน ๓,652,890 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปXน 

แผนงานบริหารท่ัวไป (๐๐๑๑๐) 
  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) รวม 3,652,890 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 2,521,800 บาท     
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 2,521,800 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน 1,837,920 บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเดือนแก%พนักงานเทศบาลพร�อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

        

   ๑.1.๒ ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐) จํานวน 60,000 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินประจําตําแหน%งตามกฎหมายว%าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน%งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน  

     

   ๑.๑.3 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน ๕63,520 บาท   

    
 

ค%าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

   ๑.๑.4 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) จํานวน 60,360 บาท   

    
 

เ พ่ือจ%ายเปSนเ งินเพ่ิมต%าง ๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 
พนักงานจ�างท่ัวไปตามกรอบ การบริหารงานบุคคล   

     

  ๒. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 1,122,000 บาท   
   ๒.๑ หมวดค�าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 106,000 บาท   

   
๒.๑.๑ ประเภทค�าตอบแทนผู;ปฏิบัติราชการอันเปXนประโยชน!แก�
องค!กรปกครองส�วนท;องถ่ิน(๓๑๐๑๐๐) 

จํานวน 30,000 บาท 
  

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ�าง ผู�ควบคุม
งานและคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง  

     

   
๒.๑.๒ ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓๑๐๓๐๐) 

จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท 
  

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ�าง และพนักงานจ�างของเทศบาล  

 
 

 
  

   ๒.๑.๓ ประเภทค�าเช�าบ;าน (๓๑๐๔๐๐) จํานวน 36,0๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าสวัสดิการเก่ียวกับค%าเช%าบ�านของพนักงาน
เทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกจ%ายตามระเบียบฯ 
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   ๒.๑.๔ ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรท่ีมีสิทธิ
เบิกจ%ายตามระเบียบฯ 

     

   ๒.๒ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 330,๐๐๐ บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐) จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท   

    

 

ค%าเข�าปกหนังสือ ถ%ายเอกสาร ค%าโฆษณาจัดทําปXายต%างๆ ปXาย
การชําระภาษีประจําป) สําหรับประชาสัมพันธCกิจการของ
เทศบาล บอรCด กระดาน ผ�า สี และอุปกรณCต%างๆ  ท่ีจําเปSน 
ค%าธรรมเนียมศาล ค%าเช%าเหมาบริการและค%าใช�จ%ายอ่ืน ๆท่ีเข�า
ลักษณะรายจ%ายให�มาซ่ึงบริการ ฯลฯ  

     

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

   

 

 

(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ  
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ เช%น ค%าเบ้ียเลี้ยง
เดินทาง ค%าพาหนะ ค%าเช%าท่ีพัก ค%าบริการจอดรถ ณ ท%าอากาศ
ยาน ค%าผ%านทางพิเศษและค%าใช�จ%ายอ่ืนท่ีจําเปSนฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของเทศบาล 
(๒) โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยCสิน 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบุคคลและค%าวัสดุต%าง ๆ ฯลฯ 
(3) โครงการจ�างเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและห�องน้ํา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบุคคลและค%าวัสดุต%าง ๆ ฯลฯ 

จํานวน 
 
 
 
 

จํานวน 
 
 

จํานวน 
 

120,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
 

  

   ๒.๓ หมวดค�าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 120,๐๐๐ บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน 60,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษ กระดาษถ%ายเอกสารหมึกถ%ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม�บรรทัด ม�วนเทป คลิป เทป เก�าอ้ี
พลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ    

     

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ;านงานครัว (๓๓๐3๐๐) จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าสิ่งของเครื่องใช�ต%าง ๆ เช%น แปรง ไม�กวาด สบู% 
ผงซักฟอก ถุงใส%ขยะ ฯลฯ 

     

   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร! (๓๓๑๔๐๐) จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ตลับผงหมึก กระดาษต%อเนื่อง แผ%นหรือบันทึก
ข�อมูล อุปกรณCบันทึกข�อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
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   ๒.๔ หมวดค�าสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐) รวม 566,๐๐๐ บาท   
   ๒.๔.๑ ประเภทค�าไฟฟMา (๓๔๐๑๐๐) จํานวน 35๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าไฟฟXาประจําสํานักงาน อาคารศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก 
อาคารอเนกประสงคCภายในสํ านักงานเทศบาล อาคาร
อเนกประสงคCหมู% ท่ี 4 และอาคารอ่ืนๆท่ีเปSนทรัพยCสินของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 

     

   ๒.๔.๒ ประเภทค�าโทรศัพท! (๓๔๐๓๐๐) จํานวน 120,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าบริการโทรศัพทC โทรสารประจําสํานักงาน
เทศบาล ค%าโทรศัพทCทางไกลภายในประเทศ รวมถึงค%าใช�จ%ายท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช�บริการ เช%น ค%าเช%าเครื่อง ค%าเช%าเลขหมาย
โทรศัพทC ค%าบํารุง รักษาสาย ฯลฯ 

     

   ๒.๔.๓ ประเภทค�าไปรษณีย! (๓๔๐๔๐๐) จํานวน 20,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ซ้ือดวงตราไปรษณียC  ค%าบริการส%งธนาณัติ 
ค%าบริการส%งจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 

     

   ๒.๔.๔ ประเภทค�าบริการทางด;านโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) จํานวน 70,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเปSนสมาชิกอินเตอรCเน็ตรายป)หรือราย
เดือนและค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ 

     

   ๒.๔.5 ประเภทค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล (๓๔๐2๐๐) จํานวน 6,๐๐๐ บาท   
     เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายค%าน้ําประปาให�กับการประปาส%วนภูมิภาค      
  ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 9,090 บาท   
   ๓.๑ หมวดค�าครุภัณฑ!สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐) รวม 9,090 บาท   

     

(1) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือโตbะคอมพิวเตอรC  จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- หน�าโตbะไม�ปาติเก้ิลบอรCด ติดผิว PVC 
- กว�าง 120 ซม. 
- สูง 75 ซม. 
- ลึก 60 ซม. 
- ข�างหนา 15 มม. ขอบค้ิวยาง 
- มีท่ีวางคียCบอรCด และท่ีวางซีพียู 
- หน�าลิ้นชักติดผิว PVC มีกุญแจลbอค 
(ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 
 

3,290 บาท   

     

(2) เพ่ือจัดซ้ือเก�าอ้ีสํานักงาน   จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- หนัง PU + PVC  
- ความกว�างท่ีนั่ง 46 ซม. 
- ความลึกท่ีนั่ง 47 ซม. 
- ความสูงพนักพิง 50 ซม. 

จํานวน 
 

3,000 บาท   
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- มีแขนเก�าอ้ี  
(ราคาจัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากครุภัณฑCชนิดนี้ไม%มี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

   ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! (๔๑๑๖๐๐) จํานวน 2,800 บาท   

 
 
 
 
 
 
    

 

เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟXาด�านนอกไม%น�อยกว%า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟXาได�ไม%น�อยกว%า 15 นาที 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 1,828,340 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)     
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑) รวม 1,828,340 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (520๐๐๐) รวม 678,840 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 678,840 บาท     
      ๑.๑.๑ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน 636,480 บาท     

     
 

ค%าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ และพนักงานจ�างท่ัวไป ตาม
กรอบการบริหารงานบุคคล   

         

   ๑.๑.๒ ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) รวม 42,360 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเพ่ิมต%างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ  
พนักงานจ�างท่ัวไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

  ๒. งบดําเนินงาน (530000)  รวม 1,149,500 บาท     
   ๒.๑ หมวดค�าใช;สอย (53๒๐๐๐) รวม 1,030,๐๐๐ บาท     
      ๒.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐) จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท     

     
  

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบริการบรรจุผงเคมี และแกbสไนโตรเจน
สําหรับถังดับเพลิง ฯลฯ 

     

   
๒.๑.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) โครงการฝaกอบรมและซ�อมแผนต%าง ๆ ด�านงานปXองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
เพ่ือจ%ายเปSนค%าใช�จ%ายในการฝaกอบรมและซ�อมแผนต%าง ๆ ด�าน
งานปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช%น ฝaกซ�อมแผนอัคคีภัย 
วาตภัย แผ%นดินโคลนถล%ม อุบัติเหตุบนท�องถนน เปSนต�น 
สําหรับ พนักงาน เจ�าหน�าท่ีเทศบาลตําบลเขาชุมทอง อปพร. 
ฝaกทีมกู�ภัย อาสาสมัคร  ต%างๆ ของเทศบาลหรือการฝaกร%วมกับ
หน%วยงานอ่ืน รวมท้ังค%าวัสดุอุปกรณC ค%าอาหาร และเครื่องด่ืม 
ค%าของขวัญของรางวัล ค%าจ�างเหมาบริการ ค%าตอบแทนใช�สอย
และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการจัดการอบรม ฯลฯ 
 
 
 

จํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท   
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(2) โครงการงานปฏิบัติการปXองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานกู�ชีพกู�ภัย 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาพนักงานปฏิบัติการโครงการฯ จํานวน 
9 คน และค%าวัสดุอุปกรณCด�านงานปXองกันและงานกู�ชีพกู�ภัย ฯ 
ฯลฯ 

จํานวน 1,00๐,๐๐๐  บาท   

     ๒.๒ หมวดค�าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 119,500 บาท     
   ๒.๒.๑ ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย (๓312๐๐) จํานวน 5๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ�า หมวก ผ�าผูกคอ  
ชุดอปพร. ชุดฝaก ฯลฯ  

     

   ๒.๒.๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (๓307๐๐) จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ไขควง ประแจ แม%แรง กระจกโค�งมน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

     

   ๒.๒.3 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐) จํานวน 19,๕๐๐ บาท   
     เพ่ือจ%ายเปSนค%าจัดซ้ือถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ      

   ๒.๓.4 ประเภทวัสดุก�อสร;าง (๓306๐๐) จํานวน 20,0๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุก%อสร�าง  เช%น ไม�ต%าง ๆ อิฐหรือซีเมนตC 
บล็อกปูนซีเมนตC กระเบ้ืองสังกะสี ตะปู ฯลฯ    
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  11๐,000 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)     
 งานปMองกันภัยฝOายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) รวม 11๐,000  บาท   
  ๑.งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 11๐,000  บาท   
   ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 11๐,000  บาท   

   
๑.๑.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

     

 

(1) โครงการปXองกันและบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต%างๆ 
เพ่ือเปSนค%าช%วยเหลือหรือชดเชยความเสียหาย ค%าจ�างเหมา
บริการ ค%าวัสดุและอุปกรณC  ค%าอาหารแก%ผู�ประสบภัย ด�านสา
ธารณภัยต%างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช%น ดินโคลนถล%ม,
อุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย,ภัยแล�ง,ภัยหนาว,ไฟปPาและค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ด%วนมากท่ี มท031.4/ว667 ลว 12 มีนาคม 2545, หนังสือ
สั่งการกรมส%งเสริมการปกครองส%วนท�องถ่ิน ท่ี มท 0891.2/ว 
2176  ลว 3 มกราคม 2550 

จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓0,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
 

(2) โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาลป)ใหม% 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าปXายประชาสัมพันธC ค%าวัสดุอุปกรณCและค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 25,000 บาท 
  

    

 

(3) โครงการปXองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาล
สงกรานตC 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าปXายประชาสัมพันธC ค%าวัสดุอุปกรณCและค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 25,000 บาท 

  

    
 

(4) โครงการอบรมความรู�ด�านอัคคีภัยแก%ประชาชน 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าปXายประชาสัมพันธC ค%าวัสดุอุปกรณCและค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 
  

    

 

(5) โครงการอบรมให�ความรู�ด�านกฎจราจรและรณรงคCสวม
หมวกนิรภัยส%งเสริมความปลอดภัยบนท�องถนน 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าปXายประชาสัมพันธC ค%าวัสดุอุปกรณCและค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปSนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
ประจําป�งบประมาณ ๒๕61 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       
       
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 3,882,410  บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปXน 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (๐๐๑๑๓) รวม 3,882,410 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 1,480,620 บาท     
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 1,480,620 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน 960,360 บาท     

     

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเดือนแก%พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ครูผู�ดูแลเด็ก พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน และตําแหน%ง อ่ืนๆ 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

        

   ๑.๑.2 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐3๐๐) จํานวน 42,000 บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนเงินประจําตําแหน%งตามกฎหมายว%าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน%งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน 

     

   ๑.๑.3 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน 443,880 บาท   

    

ค%าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป 
ผู�ช%วยครูผู�ดูแลเด็กศูนยCพัฒนาเด็กเล็กตามกรอบการบริหาร
บุคคล  

     

   ๑.๑.4 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) จํานวน 34,380 บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเพ่ิมต%าง ๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ ผู�ช%วย
ครูผู� ดูแลเด็กศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
พนักงานจ�างท่ัวไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

  ๒. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 1,307,590 บาท   
   ๒.๑ หมวดค�าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 5,000 บาท   

   
๒.๑.1 ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๓๑๐๓๐๐) 

จํานวน 5,๐๐๐ บาท 
  

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�างของเทศบาล 
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   ๒.๒ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 564,400 บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;ซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม 94,000  บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างโฆษณาเผยแพร%ข%าวสารเทศบาล รวมท้ัง
เผยแพร%ทางสื่อ  ค%าจ�างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 

  
 
 

  

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 

   
  

    

(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ เช%น ค%าลงทะเบียน 
ค%าเบ้ียเลี้ยง ค%าพาหนะ ค%าเช%าท่ีพักและค%าใช�จ%ายอ่ืน ๆ ฯลฯ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ�าง    
(๒) โครงการสนับสนุนค%าใช�จ%ายการบริหารสถานศึกษา 
- ค%าอาหารกลางวันสําหรับศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสําหรับ 
“ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง” จํานวนเด็ก 64 
คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 
- ค%าจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 
1,700 บาท จํานวน 64 คน 
(3) ค%าใช�จ%ายในการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็ก 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าพัฒนาผู�ดูแลเด็กของศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 
2,000 บาทจํานวน ๔ คน  ตามหนังสือกรมส%งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 
2558 

จํานวน 
 
 
 

จํานวน 
 
 
 
 
 

 
 

จํานวน 

4๐,๐๐๐ 
 
 
 

422,4๐๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 

8,000 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 

 
 

บาท 

  

   ๒.๓ หมวดค$าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 738,190 บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุงานบ�านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าสิ่งของเครื่องใช�ต%าง ๆ เช%น แปรง ไม�กวาด สบู% 
ผงซักฟอก ถุงใส%ขยะ ฯลฯ 

     

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุก�อสร;าง (๓๓๐๖๐๐) จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุก%อสร�าง  เช%น  ไม�ต%าง ๆ อิฐหรือซีเมนตC 
บล็อกปูนซีเมนตC กระเบ้ืองสังกะสี ตะปู ฯลฯ    

     

   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าลูกฟุตบอล  ลูกตระกร�อ และวัสดุอุปกรณCกีฬา
ต%างๆ ฯลฯ    

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร! (๓๓๑๔๐๐) จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ตลับผงหมึก กระดาษต%อเนื่อง แผ%นหรือบันทึก
ข�อมูล อุปกรณCบันทึกข�อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
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   ๒.๓.๕ ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓01๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษ กระดาษถ%ายเอกสารหมึกถ%ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม�บรรทัด ม�วนเทป คลิป เทป เก�าอ้ี
พลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  

     

   ๒.๓.๖ ประเภทค�าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) จํานวน 613,190 บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลควนเกยและศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

     

  ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 70,200 บาท   
   ๓.๑ หมวดค�าครุภัณฑ! (๔๑๐๐๐๐) รวม 70,200 บาท   
   ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! (๔๑0๑๐๐) จํานวน 17,000 บาท   

     

เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องพิมพC Multifunction ชนิดเลเซอรC  
หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เปSนอุปกรณCท่ีมีความสามารถเปSน Printer, Copier, Scan 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีหน%วยความจํา (Memory) ขนาดไม%น�อยกว%า 192 MB  
- มีช%องเชื่อมต%อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว%า 
จํานวนไม%น�อยกว%า 1 ช%อง  
- มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว%า จํานวนไม%น�อยกว%า 1 ช%อง 
- มีความละเอียดในการพิมพCไม%น�อยกว%า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพCร%างขาวดําไม%น�อยกว%า 20 หน�าต%อนาที 
(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพCร%างสีไม%น�อยกว%า 20 หน�าต%อนาที 
(ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได� 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม%น�อยกว%า 
1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปXอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ%ายสําเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาได�สูงสุดไม%น�อยกว%า 99 สําเนา 
- สามารถย%อและขยายได� 25 ถึง 400 เปอรCเซ็นตC 
- สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส%กระดาษได�ไม%น�อยกว%า 250 แผ%น 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 
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   ๓.๑.2 ประเภทครุภัณฑ!โฆษณาและเผยแพร% (๔๑0700) จํานวน 15,0๐๐ บาท   

     

เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศนC แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ระดับความละเอียด เปSนความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาดท่ีกําหนดเปSนขนาดจอภาพข้ันตํ่า 40 นิ้ว 
- แสดงภาพด�วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช%องต%อ HDMI ไม%น�อยกว%า 2 ช%องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต%อ
สัญญาณภาพและเสียง 
- ช%องต%อ USB ไม%น�อยกว%า 1 ช%องสัญญาณ รองรับไฟลC ภาพ 
เพลง และภาพยนตรC 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
(จั ด ซ้ื อตามราคามาตรฐานครุ ภัณฑC  สํ านั กมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

     

   ๓.๑.3 ประเภทครุภัณฑ!สํานักงาน (๔๑๐1๐๐) จํานวน 38,2๐๐ บาท   

     

(1) เพ่ือจ%ายเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส%วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดท่ีกําหนดเปSนขนาดไม%ตํ่ากว%า 24,000 บีทียู 
- ราคาท่ีกําหนดเปSนราคาท่ีรวมค%าติดต้ัง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม%เกิน 40,000 บีทียู ต�องได�รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑCอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอรC 5  
- ต�องเปSนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ัง
หน%วยส%งความเย็นและหน%วยระบายความร�อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับ
อนุภาคฝุPนละออง และสามารถถอดล�างทําความสะอาดได� 
- มีความหน%วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรC 
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 32,4๐๐ บาท 

  

     

(2) เพ่ือจ%ายเปSนค%าจัดซ้ือถังน้ํา แบบไฟเบอรCกลาส  
ขนาดความจุ 1,000 ลิตร  จํานวน 1 ใบ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ขนาดท่ีกําหนดเปSนขนาดท่ีจุน้ําได�ไม%น�อยกว%า 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑCอุตสาหกรรม 
- ราคาไม%รวมขาต้ัง และไม%รวมค%าติดต้ัง 

จํานวน 5,8๐๐ บาท 
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(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

  4. งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐) รวม 1,024,000 บาท   
   4.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐) รวม 1,024,000 บาท   
   4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) จํานวน 1,024,000 บาท   

    
 
 
 

อุดหนุนอาหารกลางวัน ให�กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง  
เพ่ือจ%ายเปSนค%าใช�จ%ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให�กับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาป)ท่ี ๖ โรงเรียนวัดเทพมงคล
โรงเรียนวัดควนเกยและโรงเรียนบ�านหนองมากจํานวน ๒56 
คน ๆ ละ ๒๐ บาท รวม ๒๐๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



ห น� า  | ๑๓๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  70,000 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)     
  งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) รวม 70,000 บาท     
    ๑. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 70,000 บาท     
      ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 70,000 บาท   

      
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

     

 

(๑) โครงการจัดกิจกรรมต%างๆ ของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าดอกไม� ค%าตอบแทนวิทยากร ค%าเช%าเครื่องเสียง
หรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ค%าวัสดุอุปกรณC ค%ามหรสพ 
ค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปSนในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ    

จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท   

    

 

(2) โครงการเสริมสร�างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เรียนรู�สู%ประชาคมอาเซียนของเด็กและเยาวชนในตําบลควนเกย 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนวิทยากร ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%า
ทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าอาหาร อาหารว%างและ
เครื่องด่ืม ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 1,507,320 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)     
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) รวม 1,507,320 บาท   
  ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 1,151,520 บาท   
   ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 1,151,520 บาท   
   ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน 1,109,520 บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนเงินเดือนแก%พนักงานเทศบาล พร�อมท้ังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

   1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (220100) จํานวน 42,000 บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนเงินประจําตําแหน%งตามกฎหมายว%าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน%งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน 

     

  ๒. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 315,000 บาท   
   ๒.๑ หมวดค�าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 30,000 บาท   

   
๒.๑.๒ ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๓๑๐๓๐๐) 

จํานวน 30,000 บาท   

   
 เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของพนักงานและลูกจ�างประจํา พนักงานจ�างของเทศบาล 
 
 

    

  2.2 หมวดค�าใช;สอย (320000) รวม 110,000 บาท   

   
๒.๒.1 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

(๑) เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ 
เ พ่ือจ% ายเปSนค% า ใช�จ% าย ในการ เ ดินทางไปราชการ เช%น  
ค%าลงทะเบียน ค%าเบ้ียเลี้ยง ค%าพาหนะ ค%าเช%าท่ีพัก ค%าเช%าท่ีพัก 
ค%าบริการจอดรถ ณ ท%าอากาศยาน ค%าผ%านทางด%วนพิเศษ 
ค%าธรรมเนียมการใช�สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ�าง   
 
 
 
 

จํานวน 
 

45,๐๐๐ บาท   
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(๒) โครงการเยาวชนรักน้ํา รักปPา 
เพ่ือจ%ายในการดําเนินโครงการฯ ค%าอาหาร อาหารว%างและ
เครื่องด่ืม ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ ค%าปXาย
ประชาสัมพันธCและค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ
ฯลฯ 

จํานวน 
 
 
 

25,๐๐๐ 
 
 
 

บาท   

    

(3) โครงการอบรมแกนนําเยาวชนต�านยาเสพติด 
เพ่ือจ%ายในการดําเนินโครงการฯ ค%าอาหาร อาหารว%างและ
เครื่องด่ืม ค%าวิทยากร ค%าปXายประชาสัมพันธC และค%าใช�จ%าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการโครงการ ฯลฯ 

จํานวน 3๐,๐๐๐ 
 

บาท   

    

(4) โครงการอบรมสุขาภิบาลน้ํา อาหารและผู�จําหน%ายอาหาร 
เพ่ือจ%ายในการดําเนินโครงการฯ ค%าอาหาร อาหารว%างและ
เครื่องด่ืม ค%าวิทยากร ค%าวัสดุอุปกรณC ค%าปXายประชาสัมพันธC 
และค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ ฯลฯ   

จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท   

   ๒.๓ หมวดค$าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 175,0๐๐ บาท   
   ๒.๓.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓01๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษ กระดาษถ%ายเอกสารหมึกถ%ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม�บรรทัด ม�วนเทป คลิป เทป เก�าอ้ี
พลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ    

     

   ๒.๓.2 ประเภทวัสดุงานบ;านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จํานวน 60,0๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าสิ่งของเครื่องใช�ต%าง ๆ เช%น แปรง ไม�กวาด สบู% 
ผงซักฟอก ถุงใส%ขยะ ถังขยะ ฯลฯ 

 
    

   ๒.๓.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� (๓๓๑๑๐๐) จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษเขียนโปสเตอรC พู% กันสี ฟ\ลCมและ
อุปกรณCต%าง ๆ ฯลฯ 

 
    

   ๒.๓.4 ประเภทเครื่องแต�งกาย (๓๓๑๒๐๐) จํานวน 20,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ�า รองเท�า ถุงมือ เข็ม
ขัด หมวก ผ�าผูกคอ เสื้อกันฝน ฯลฯ 

 
    

   ๒.๓.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร!หรือการแพทย! (๓๓๐๙๐๐) จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณCต%าง ๆ ทางวิทยาศาสตรCและ
การแพทยC ค%าชุดทดสอบฟอรCมาลีนในอาหาร ชุดทดสอบ
คลอรีนในน้ํา ชุดทดสอบต%าง ๆ ฯลฯ 

 
    

   ๒.๓.๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร! (๓๓๑๓๐๐) จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ตลับผงหมึก กระดาษต%อเนื่อง แผ%นหรือบันทึก
ข�อมูล อุปกรณCบันทึกข�อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
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  ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 40,8๐๐ บาท   
   ๓.๑ หมวดค�าครุภัณฑ! (๔๑๐๐๐๐) รวม 40,8๐๐ บาท   
   ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! (๔๑๐6๐๐) จํานวน 18,8๐๐ บาท   

    

(1) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรC สําหรับงานสํานักงาน 
*(จอขนาดไม%น�อยกว%า 19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน%วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม%น�อยกว%า 2 แกนหลัก  
(2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม%น�อยกว%า 3.3 
GHz หรือดีกว%า จํานวน 1 หน%วย  
- มีหน%วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว%า ขนาดไม%
น�อยกว%า 4 GB 
- มีหน%วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Driver) ชนิด SATA หรือดีกว%า 
ขนาดความจุไม%น�อยกว%า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม%น�อยกว%า 120 GB จํานวน 1 หน%วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว%า จํานวน 1 หน%วย 
- มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว%า จํานวนไม%น�อยกว%า 1 
ช%อง 
- มีแปXนพิมพCและเมาสC 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว%า มี Contrast Ratio ไม%น�อย
กว%า 600 : 1 และมีขนาดไม%น�อยกว%า 19 นิ้ว จํานวน 1 
หน%วย 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 

จํานวน 16,000 บาท   

    

(2) เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟXาด�านนอกไม%น�อยกว%า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟXาได�ไม%น�อยกว%า 15 นาที 
(จัดซ้ือตามหลักเกณฑCและแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรC) 

จํานวน 2,800 บาท   

   ๓.๑.2 ประเภทครุภัณฑ!วิทยาศาสตร!หรือการแพทย! (๔๑๐8๐๐) จํานวน 22,0๐๐ บาท   

    

เพ่ือเปSนค%าจัดซ้ือเครื่องวัดความเปSนกรด - ด%าง แบบต้ังโตbะ 
จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- เปSนเครื่องมือสําหรับวัดความเปSนกรด – ด%าง ของสารละลาย
แบบต้ังโตbะ 
- ความสามารถของเครื่อง อย%างน�อยสามารถวัดค%าความเปSน
กรด – ด%าง ค%าความต%างศักยC และอุณหภูมิได� มีจอแสดงค%าการ

จํานวน 22,000 บาท   
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วัดเปSนตัวเลข 
- สามารถ Calibrate ค%า pH ได�อย%างน�อย 3 จุด 
- ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบ
อัตโนมัติ 
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น� า  | ๑๓๘ 
 
 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  305,000 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)     
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (๐๐๒๒๓) รวม 305,๐๐๐ บาท   
  ๑. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 305,๐๐๐ บาท   
   ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 305,๐๐๐ บาท   

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

(1) โครงการปXองกันไข�เลือดออกและกําจัดยุงลาย 
เพ่ือจ%ายในการดําเนินโครงการฯ ค%าวัสดุ ค%าอุปกรณC ค%าอาหาร
และเครื่องด่ืม อาหารว%าง ค%าตอบแทน  ค%าพาหนะ ค%าปXาย
ประชาสัมพันธCและค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ 
ฯลฯ   

จํานวน 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ บาท   

    

(2) โครงการบริหารระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการดําเนินการโครงการฯ ค%าวัสดุ อุปกรณC 
ค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ ค%า
ปXายประชาสัมพันธC ค%าของรางวัล ค%าจ�างเหมา ค%าถังขยะ
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

  

    

(3) โครงการตลาดปลอดสารพิษ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการดําเนินการโครงการฯ ค%าวัสดุ อุปกรณC 
ค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ ค%า
ปXายประชาสัมพันธC ค%าของรางวัล ค%าจ�างเหมา ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน 25,๐๐๐ บาท 
 

  

    

(4) โครงการปรับปรุงบ%อขยะ 
เพ่ือเปSนค%าจ�างเหมาบริการขุดฝ�งกลบบ%อขยะเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง  และค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน 100,๐๐๐ บาท 
 

  

    

(5) โครงการปXองกันโรคพิษสุนัขบ�า 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการดําเนินการโครงการฯ ค%าวัสดุ อุปกรณC 
ค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ ค%า
ปXายประชาสัมพันธC ค%าวัคซีนปXองกันพิษสุนัขบ�า  ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปSนในการดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน 30,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  639,420 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)     
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) รวม 639,420 บาท   
  ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 639,420 บาท   
   ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 639,420 บาท   
   ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน 582,240 บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน
จ�างท่ัวไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล  

     

   ๑.๑.๒ ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) จํานวน 57,180 บาท   

    
เพ่ือจ%ายเปSนเงินเพ่ิมต%าง ๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 
พนักงานจ�างท่ัวไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 430,0๐๐ บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานสร;างความเข;มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)     
 งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข;มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม 430,0๐๐ บาท   
  ๑. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 430,๐๐๐ บาท   
   ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 430,๐๐๐ บาท   

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

( ๑ ) โ ค ร ง ก า ร ส% ง เ ส ริ ม ภ า ร กิ จ ศู น ยC บ ริ ก า ร ถ% า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
เ พ่ือ เปS นค% า ใช� จ% า ยของ ดํ า เนิ น โครงการ ศูนยC ถ% ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลควนเกย ค%าวัสดุอุปกรณC  
ค%าอาหารและเครื่องด่ืม อาหารว%าง ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ  
ค%าปXายประชาสัมพันธCและค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการ
ดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท   

    

(2) โครงการระดมความคิดเห็นในการจัดทําโครงการต%าง ๆ 
ของเทศบาล 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุอุปกรณC   ค%าอาหารและเครื่องด่ืม อาหาร
ว%าง ค%าตอบแทน ค%าพาหนะ ค%าปXายประชาสัมพันธC  ค%า
ของขวัญ ของท่ีระลึกและค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปSนในการ
ดําเนินการประชุมผู�นําชุมชนการระดมความคิดเห็น การ
เลือกต้ังกรรมการต%างๆ เช%น กรรมการชุมชน กรรมการ อสม. 
เปSนต�น การจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนา ฯลฯ    

จํานวน 3๐,000 บาท   

    

(3) โครงการส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ%มสตรี 
เ พ่ือจ% าย เปSน เปS นค% าอาหาร  อาหารว% า งและ เครื่ อ ง ด่ื ม 
ค%าตอบแทนค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสิน
อ่ืนท่ีจําเปSน ค%าตกแต%งเวที ค%าวัสดุอุปกรณCต%างๆ  ตลอดจน
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนและเก่ียวข�องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
 
 
 
 

จํานวน 150,000 บาท   
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(4) โครงการอบรมและฝaกอาชีพให�กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าดอกไม� ค%า
เช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ค%าตกแต%งเวที 
ค%าวัส ดุ อุปกรณC  ค%าของ ท่ีระลึก ของรางวัล  ค%ามหรสพ  
ค%าตอบแทน ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท   

    

(5) โครงการฝaกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู�บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู�นําชุมชน อสม. ฯลฯ 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
และศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ คณะผู�บริหาร ท่ีปรึกษา 
เลขานุการ สมาชิกสภา พนักงานลูกจ�างประจําและผู�นําชุมชน 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง อ.ร%อนพิบูลยC จ.นครศรีธรรมราช  
เปSนค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าดอกไม� ค%าตอบแทน
วิทยากร ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ค%า
วัส ดุ อุปกรณC  ค% าของ ท่ีระลึก ของรางวัล    ค% ามหรสพ   
ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินโครงการฯ  ฯลฯ   

จํานวน 200,000 บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน  2๐0,๐๐๐ บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)     
  งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม 20๐,๐๐๐ บาท     
    ๑. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 20๐,๐๐๐ บาท     
    ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 20๐,๐๐๐ บาท     

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) โครงการแข%งขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุอุปกรณC ค%าตอบแทนครูผู�ฝaกสอน ค%าเบ้ียเลี้ยง
นักกีฬา ค%าเงินรางวัล ของรางวัล ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSน
ในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ   

จํานวน 8๐,๐๐๐   บาท   

    

 

(2) โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วมการแข%งขันกีฬาต%างๆ 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ี
จําเปSน ค%าตอบแทนครูผู�ฝaกสอน ค%าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา ค%าตกแต%ง
เวที ค%าวัสดุอุปกรณCต%างๆ  ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการ
ดําเนินโครงการฯ ฯลฯ   

จํานวน 6๐,๐๐๐ บาท   

    

 

(3) โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็กและเยาวชน  
เพ่ือจ%ายเปSนค%าอาหาร อาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าตอบแทน
วิทยากร  ค%าวัสดุอุปกรณCต%าง ๆ ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSน
ในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 75,๐๐๐ บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)     
  งานศาสนาวัฒนธรรมท;องถ่ิน (๐๐๒๖๓) รวม 75,๐๐๐ บาท     
    ๑.งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 75,๐๐๐ บาท     
    ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 75,๐๐๐ บาท     

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) โครงการจัดงานวันกตัญ�ู 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าดอกไม� ค%าเช%าเครื่องเสียงหรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ี
จําเปSน ค%าวัสดุอุปกรณC  ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการ
ดําเนินโครงการฯ    

จํานวน ๓๐,๐๐๐   บาท   

    

 

(2) โครงการสืบสานวันสําคัญทางศาสนา  
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุอุปกรณC ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าดอกไม� 
ค%าเช%าเครื่องเสียง หรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ตลอดจน
ค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินโครงการฯ   

จํานวน 15,๐๐๐ บาท   

    

 

(3) โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท�องถ่ิน  
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุอุปกรณC ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม ค%าดอกไม� 
ค%าเช%าเครื่องเสียง หรือค%าเช%าทรัพยCสินอ่ืนท่ีจําเปSน ค%าตกแต%งเวที 
ตลอดจนค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปSนในการดําเนินโครงการฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 2,607,960 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)     
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) รวม 2,607,960 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 2,115,960 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝOายประจํา) (๒๒๐๐๐๐) รวม 2,115,960 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จํานวน 947,520 บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินเดือนแก%พนักงานเทศบาลพร�อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล    

          

   1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน จํานวน 2,700 บาท   
     เพ่ือจ%ายเปSนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู�รบ (พ.ส.ร.)      
      ๑.๑.3 ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐) จํานวน 84,000  บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินประจําตําแหน%งตามกฎหมายว%าด�วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน%งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท�องถ่ินและอํานวยการท�องถ่ิน 

         

   ๑.๑.4 ประเภทค�าจ;างลูกจ;างประจํา (๒๒๐๕๐๐) จํานวน ๒52,120 บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างลูกจ�างประจํา พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

      ๑.๑.5 ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ;าง (๒๒๐๗๐๐) จํานวน 754,320 บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างแก%พนักงานจ�าง พนักงานจ�างตามภารกิจ ท่ี
ปฏิบัติงานในกองช%างพร�อมเงินปรับปรุงตําแหน%ง ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   

         

   ๑.๑.6 ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ;าง (๒๒๐๘๐๐) จํานวน 75,300 บาท   

    
 

เ พ่ือจ%ายเปSนเ งินเพ่ิมต%าง ๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 
พนักงานจ�างท่ัวไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล   

     

  ๒. งบดําเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 492,0๐๐ บาท   
   ๒.๑ หมวดรายค�าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 92,000  บาท   
   ๒.๑.๑ ประเภทค�าเช�าบ;าน (๓๑๐๔๐๐)  จํานวน 42,000  บาท   

    

 

สําหรับจ%ายเปSนค%าเช%าบ�านของพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกได�ตาม
ระเบียบฯ    
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   ๒.๑.๒ ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จํานวน 3๐,๐๐๐  บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรท่ีมีสิทธิ
เบิกจ%ายตามระเบียบฯ     

     

   
๒.๑.๓ ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓๑๐๓๐๐)  

จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 
  

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
พนักงานเทศบาลลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง 

     

   ๒.๒ หมวดค�าใช;สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 40,๐๐๐ บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐) จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท   
     เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาอัดขยายรูป ฯลฯ      

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข;า
ลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 

   
  

    

 

ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ 
เปSนค%าใช�จ%ายในการเดินทางไปราชการ เช%น ค%าลงทะเบียน ค%า
เบ้ียเลี้ยง ค%าพาหนะ ค%าเช%าท่ีพัก และค%าใช�จ%ายอ่ืนๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ฯลฯ 

จํานวน 3๐,๐๐๐   บาท 

  

   ๒.๓ หมวดค�าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 360,๐๐๐ บาท   
   ๒.๓.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓01๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า กระดาษ กระดาษถ%ายเอกสารหมึกถ%ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม�บรรทัด ม�วนเทป คลิป เทป เก�าอ้ี
พลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ    

     

   ๒.๓.2 ประเภทวัสดุไฟฟMาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จํานวน 2๐๐,๐๐๐  บาท   

    
 

เปSนค%าวัสดุไฟฟXาและวิทยุ เช%น หลอดไฟฟXา สายไฟฟXา สวิซตC
ไฟฟXา เทปสายไฟฟXา ฯลฯ   

     

   ๒.๓.3 ประเภทค�าวัสดุก�อสร;าง (๓๓๐๖๐๐) จํานวน 100,๐๐๐ บาท   

    
 

เปSนค%าวัสดุก%อสร�าง  เช%น  ไม�ต%าง ๆ อิฐหรือซีเมนตC บล็อกปูน 
ซีเมนตC กระเบ้ืองสังกะสี ตะปู ฯลฯ   

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร! (๓๓๑๓๐๐) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    
 

เพ่ือจ%ายเปSนค%า ตลับผงหมึก กระดาษต%อเนื่อง แผ%นหรือบันทึก
ข�อมูล อุปกรณCบันทึกข�อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 4,971,0๐๐ บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)     
  งานก�อสร;างโครงสร;างพ้ืนฐาน (๐๐๓๑๒) รวม 4,971,0๐๐ บาท     
    ๑. งบลงทุน (540000) รวม 4,971,0๐๐ บาท     
     ๑.๑ หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร;าง (542000) รวม 4,971,0๐๐ บาท     
     ๑.๑.๑ ประเภทค�าก�อสร;างส่ิงสาธารณูปโภค (๔210๐๐) จํานวน 2,090,0๐๐ บาท     

    

 

1. โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางช�างหมู%ท่ี 4 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิว
จราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร พร�อมไหล%ทางหินคลุก
หรือพ้ืนท่ีการก%อสร�างไม%น�อยกว%า 2,560 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเขาชุมทองเลขท่ี 001/2561 

ต้ังไว� 1,400,000 บาท 

  

    

 

2. โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองส�มแปXน หมู%
ท่ี 3 ตําบลควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยCจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร พร�อมไหล%ทาง
หินคลุกหรือพ้ืนท่ีการก%อสร�างไม%น�อยกว%า 1,260 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเขาชุมทองเลขท่ี 002/2561 

ต้ังไว� 690,000 บาท 

  

   
๑.๑.2 ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรังปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร;าง 
(๔๒1100) 

จํานวน 2,881,0๐๐ บาท 
  

    

 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต ซอยพ%อ
ท%านเกลี้ยง หมู%ท่ี 5 ตําบลควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช   ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 1,065 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีการก%อสร�างไม%น�อยกว%า 4,260 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง เลขท่ี 003/2561 

ต้ังไว� 1,845,000 บาท 

  

    

 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต ซอยอ%าง
น้ํา หมู%ท่ี 1 ตําบลควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีการก%อสร�างไม%น�อยกว%า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง เลขท่ี 004/2561 

ต้ังไว� 1,036,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป   
  ประจําป�งบประมาณ  ๒๕61       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 11,323,400 บาท จ�ายจากรายได;จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปXน 

    

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)     
  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) รวม 11,323,400 บาท     
    ๑. หมวดงบกลาง (๑๑๐๐๐๐) รวม 11,323,400 บาท     
      ๑.๑ งบกลาง (๑๐๐๐๐๐) รวม 11,323,400 บาท     
   ๑.๑.๑ ประเภทชําระหนี้เงินต;น (๑๑๐๑๐๐) จํานวน ๖๙๘,230 บาท   

    

เพ่ือจ%ายชําระหนี้เงินกู�สํานักงานกองทุนส%งเสริมกิจการเทศบาล 
เ พ่ือก%อสร� า งตลาดสดเทศบาลให� ถูกสุ ขลักษณะจํานวน 
๕,๙๕๖,000 บาท ตามสัญญา เลขท่ี ๑๓๓๒/๒๑/๒๕๕๗ วันท่ี 
๑๓ พฤศจิกายน 255๖ ชําระงวดท่ี 4 

     

      ๑.๑.๒ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) จํานวน 185,000 บาท     

     
 

เพ่ือจ%ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ�าง ซ่ึงเปSน
ผู�ประกันตนตามกฎหมายในอัตรา ร�อยละ ๕ ของค%าจ�าง
ค%าตอบแทน   

          

   1.1.3 เบ้ียยังชีพผู;สูงอายุ (110700) จํานวน 6,562,800 บาท   

    
 

เงินสงเคราะหCผู�สูงอายุ สําหรับจ%ายเปSนเงินสงเคราะหCผู�สูงอายุ
ตามหนังสือท่ี มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  
2560 

     

   1.1.4 เบ้ียยังชีพคนพิการ (110800) จํานวน 1,363,560 บาท   

    
 

เงินสงเคราะหCคนพิการสําหรับจ%ายเปSนเงินสงเคราะหCผู�พิการ 
ตามหนังสือ ท่ี มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน  
2560 

     

      ๑.๑.5 ประเภทเงินเบ้ียยังชีพผู;ปOวยโรคเอดส! (๑๑๐๙๐๐) จํานวน ๖,๐๐๐ บาท     

     

 

เงินสงเคราะหCผู�ปPวยโรคเอดสC สําหรับจ%ายเปSนเงินสงเคราะหC
ผู�ปPวยโรคเอดสC  รวมจํานวน ๑ คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน  
ตามหนังสือท่ี มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน  
2560 
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      ๑.๑.6 ประเภทเงินสํารองจ�าย (๑๑๑๐๐๐) จํานวน 1,060,960 บาท     

     

 

เพ่ือจ%ายเปSนค%าใช�จ%ายในกรณีฉุกเฉินจําเปSนเร%งด%วน  ซ่ึงไม%
สามารถคาดการณCล%วงหน�าได� เช%น การเกิดสาธารณภัยต%างๆ 
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยภัยแล�ง ภัยหนาวฯลฯ)หรือกรณีท่ีมี
ความจําเปSนต�องจ%ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณต้ังจ%ายไว�  หรือ
เพ่ือปXองกันและบรรเทาความเดือดร�อนให�แก%ประชาชน หรือ  
กรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให�เบิกจ%ายจากเงินประเภทนี้ 

           

      ๑.๑.7 ประเภทเงินรายจ�ายตามข;อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) จํานวน ๓32,350 บาท     

     

 

(๑) ค%าใช�จ%ายเก่ียวกับการจราจร 
เพ่ือเปSนค%าใช�จ%ายในการดําเนินการและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช�
เก่ียวกับการจราจรต%าง ๆ  ใช�ในการทาสี ตีเส�น การจัดทํา
เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจากเงิน
ค% า ป รั บ ต า ม ก ฎ ห ม า ย จ ร า จ ร ท า ง บ ก   ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2539 ต้ังไว� 20,000.00  บาท 

       

    

 

(๒) ค%าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห%งประเทศไทย 
เพ่ือจ%ายเปSนค%าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห%งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.25๖1 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยรายจ%ายขององคCกรปกครอง
ส%วนท�องถ่ินเก่ียวกับค%าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และตาม
หนังสือสมาคมสันนิบาตแห%งประเทศไทย ท่ี 100/2545 ลง
วันท่ี 22 กุมภาพันธC 2545 ต้ังจ%ายในอัตราไม%น�อยกว%าร�อยละ
เศษหนึ่งส%วนหก ของรายรับจริงในป)งบประมาณท่ีผ%านมา (ไม%
รวมเงินกู�จ%ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ต้ังไว� 
52,350.00  บาท 

   

  

    

 

(๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 
เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด%วนท่ีสุดท่ี มท 0891.3/ว 
1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550 ต้ังไว� 160,000.00  บาท 

   

  

    

 

(๔) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด%วนท่ีสุดท่ี มท 0891.4/ว 
2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 ต้ังไว� 100,000.00 บาท 

   

  

   
๑.๑.8 ประเภทเงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา  
(๑๑๐๔๐๐) 

จํานวน 
 

65๐,๐๐๐ 
 

บาท 
 

  

    
 

เพ่ือช%วยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอร%อนพิบูลยC  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   ๑.๑.9 ประเภทเงินช�วยพิเศษ (๑๑๑๒๐๐) จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท   

    
 

เงินช%วยค%าทําศพ 
เพ่ือจ%ายเปSนเงินช%วยเหลือค%าทําศพ พนักงาน ลูกจ�างท่ีเสียชีวิต
ระหว%างรับราชการ 

   
  

    ๒. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ (๑๒๐๐๐๐) รวม 448,500 บาท     

    
๒.๑ ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข;าราชการส�วน
ท;องถ่ิน(กบท.) (๑๒๐๑๐๐) 

จํานวน 
 

448,500 
 

บาท 
 

    

    

 

เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส%วนท�องถ่ินตาม
กฎหมาย  ของรายรับตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2542 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการส%วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2550  ในอัตราร�อยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
ไม%รวมพันธบัตร เงินกู�และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
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ส�วนท่ี  ๓ 
 
 

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ กิจการประปา 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายรับประกอบงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 

 รายรับจริง 
หมวดรายได; ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
ประเภทรายได�จากการจําหน%ายน้ําจาก
มาตรวัดน้ํา 

742,787.00 725,574.00 339,578.00 

ประเภทค%าเช%ามาตรวัดน้ํา 2,795.61 3,197.55 1,385.17 
ประเภทค%าธรรมเนียมค%าปรับและ
ใบอนุญาต 

2,695.00 4,200.00 2,200.00 

ประเภทเงินช%วยเหลืองบประมาณ
รายจ%ายเฉพาะการประปา 

๐.00 907,000.00 650,000.00 

ประเภทรายได�เบ็ดเตล็ด ๐.00 ๐.00 0.00 
รวมรายรับ 748,232.61 1,639,971.55 993,163.17 

 
รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 

 รายจ�ายจริง 
 ป� 2558 ป� 2559 ป� 2560 
งบดําเนินงาน 693,996.92 917,171.37 869,586.84 
ประเภทรายจ%ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ 0.00 873,561.37 386,400.00 
ประเภทรายจ%ายเพ่ือบํารุง หรือ
ซ%อมแซมทรัพยCสิน 

6,640.00 37,610.00 18,770.๐๐ 

ประเภทวัสดุสํานักงาน 9,000.00 4,500.00 ๐.๐๐ 
ประเภทวัสดุก%อสร�าง 66,540.00 31,315.00 38,000.๐๐ 
ประเภทวัสดุไฟฟXาและวิทยุ 15,410.00 0.00 0.๐๐ 
ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ 10,200.00 1,200.00 8,250.๐๐ 
ประเภทวัสดุการเกษตร 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
ประเภทค%าไฟฟXา 586,206.92 642,179.67 418,166.84 
งบลงทุน 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
ประเภทครุภัณฑCวิทยาศาสตรCหรือ
การแพทยC 

0.00 0.00 ๐.๐๐ 

ประเภทครุภัณฑCการเกษตร 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
รวมรายจ�าย 693,996.92 1,590,366.04 869,586.84 
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รายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อําเภอร�อนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  1,640,๐๐๐ บาท  แยกเปXน     

     
  หมวดรายได; รวม 1,640,๐๐๐ บาท     
      ประเภทรายได;จากการจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา รวม 982,5๐๐ บาท     
    ประมาณการจากจํานวนผู�ขอใช�บริการ 802 ครัวเรือน      
   ประเภทค�าเช�ามาตรวัดน้ํา จํานวน 3,5๐๐ บาท   
      ประมาณการต้ังรับใกล�เคียงกับป)ท่ีผ%านมา           
   ประเภทค�าธรรมเนียมค�าปรับและใบอนุญาต จํานวน 4,0๐๐ บาท     
      ประมาณการต้ังรับใกล�เคียงกับป)ท่ีผ%านมา          
   ประเภทเงินช�วยเหลืองบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา จํานวน 65๐,๐๐๐ บาท   

     
 

เพ่ือช%วยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายละเอียดประมาณการจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําป�งบประมาณ ๒๕61       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อําเภอร�อนพิบูลย!  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  1,640,๐๐๐ บาท รายจ�ายจากรายได;จัดเก็บเอง และเงินช�วยเหลือจากงบประมาณ
รายจ�ายท่ัวไป แยกเปXนงบดําเนินงาน เปXนเงิน 1,640,๐๐๐  บาท 

    

      ๑. งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม 1,640,๐๐๐ บาท     
      ๑.๑ หมวดค�าใช;สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม 705,๐๐๐ บาท   
   1.1.1 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให;ได;มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 650,000 บาท   

    

 

ค%าจ�างเหมาบริการ  
- เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทําการอย%างหนึ่ง
อย%างใด ฯลฯ  
- โครงการจ�างเหมาบุคคลเพ่ือดูแลรักษาระบบประปา 
  เพ่ือจ%ายเปSนค%าจ�างเหมาบุคคลเพ่ือดูแลรักษาระบบประปา 

     

   
๑.๑.2 ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษา หรือซ�อมแซมทรัพย!สิน 
(๓๒๐๔๐๐) 

จํานวน 5๕,๐๐๐ บาท   

     
  

เพ่ือจ%ายเปSนค%าบํารุงรักษา หรือซ%อมแซมทรัพยCสิน ครุภัณฑC
ต%าง ๆ งานประปาและครุภัณฑC อ่ืนๆ ฯลฯ    

     

      ๑.๒ หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑85,๐๐๐ บาท   

   ๑.๒.๑ ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐) จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุสํานักงาน เช%น แบบพิมพCต%าง ๆ เก่ียวกับ
งานประปา กระดาษ ปากกา ฯลฯ    

 
 

   

   ๑.๒.๒ ประเภทวัสดุก�อสร;าง (๓๓๐๖๐๐) จํานวน 100,๐๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ%ายเปSนค%าวัสดุก%อสร�าง  เช%น ไม�ต%าง ๆ อิฐ หรือซีเมนตC   
บล็อก  ปูนซีเมนตC   กระเบ้ือง ท%อประปา อุปกรณCประปา 
กbอกน้ํา ฯลฯ  

 
 

   

   ๑.๒.๓ ประเภทวัสดุไฟฟMาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จํานวน ๓0,๐๐๐ บาท   

     
เ พ่ือจ%ายเปSนค%าวัส ดุไฟฟXาและวิทยุ  เช%น  หลอดไฟฟXา  
สายไฟฟXา  สวิตซCไฟฟXา  เทปแผงวงจร เบรกเกอรC เทปพัน
สายไฟฟXา ฯลฯ  

 
 

   

   ๑.๒.๔ ประเภทวัสดุอ่ืน (๓๓๑๗๐๐) จํานวน 30,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ%ายเปSนค%ามิเตอรCน้ํา มิเตอรCน้ํา ไฟฟXา หรืออ่ืนๆ ท่ีจําเปSน
ในงานประปา เปSนต�น ฯลฯ  
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      ๑.๒.๕ ประเภทวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จํานวน 5,๐๐๐ บาท     

     
  

เพ่ือจ%ายเปSนค%าสารเคมีปXองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตวC 
อาหารสัตวC พันธุCพืช ปุ�ย สปริงเกอรC เมล็ดพืช ถุงเพาะชํา และ
อ่ืนๆ ฯลฯ 

     

   ๑.๓ หมวดค�าสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐) รวม ๗๕๐,๐๐๐ บาท   
   ๑.๓.๑ ประเภทค�าไฟฟMา (๓๔๐๑๐๐) จํานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท   
     เพ่ือจ%ายเปSนค%าไฟฟXา งานกิจการประปา      
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร;าง
ความ

เข;มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย       

          
              

งบกลาง งบกลาง 

เงินช%วยเหลืองบประมาณรายจ%าย
เฉพาะการประปา 

650,000                 650,000 

เงินช%วยพิเศษ 16,000                 16,000 
รายจ%ายตามข�อผูกพัน 332,350                 332,350 

เบี้ยยังชีพผู�ปPวยเอดสC 6,000                 6,000 
ค%าชําระหนี้เงินต�น 698,230                 698,230 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 185,000                 185,000 

เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 6,562,800                 6,562,800 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการส%วนท�องถิ่น (กบท.) 

448,500                 448,500 

สํารองจ%าย 1,060,960                 1,060,960 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,363,560                 1,363,560 

งบบุคลากร 
เงินเดือน 
(ฝOาย
การเมือง) 

เงินค%าตอบแทนประจําตําแหน%ง
นายก/รองนายก 

                120,000 120,000 

เงินค%าตอบแทนสมาชิกสภา
องคCกรปกครองส%วนท�องถิ่น 

                1,490,400 1,490,400 

เงินค%าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคCการบริหารส%วนตําบล 

                198,720 198,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก 
 

                695,520 695,520 
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เงินค%าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                120,000 120,000 

เงินเดือน 
(ฝOายประจํา) 

ค%าตอบแทนพนักงานจ�าง   754,320     582,240   443,880 636,480 953,520 3,370,440 

เงินเพิ่มต%าง ๆ ของพนักงาน   2,700             84,000 86,700 
เงินเพิ่มต%าง ๆของพนักงานจ�าง   75,300     57,180   34,380 42,360 117,540 326,760 

เงินเดือนพนักงาน   947,520       1,109,520 960,360   5,643,600 8,661,000 
ค%าจ�างลูกจ�างประจํา   252,120             843,360 1,095,480 
เงินประจําตําแหน%ง   84,000       42,000 42,000   246,000 414,000 

งบดําเนินงาน 

ค�าตอบแทน 

เงินช%วยเหลือการศึกษาบุตร   30,000             80,000 110,000 
ค%าเบี้ยประชุม                 20,000 20,000 
ค%าตอบแทนผู�ปฏบิัติราชการอัน
เปSนประโยชนCแก%องคCกรปกครอง
ส%วนท�องถิ่น 

                95,000 95,000 

ค%าเช%าบ�าน   42,000             162,000 204,000 
ค%าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  20,000       30,000 5,000   20,000 75,000 

ค�าใช;สอย 

รายจ%ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ   10,000         94,000 10,000 260,000 374,000 
รายจ%ายเกี่ยวกบัการรับรองและ
พิธีการ 

                40,000 40,000 

รายจ%ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม%เข�าลักษณะรายจ%าย
หมวดอื่นๆ 

                    

(1) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

                120,000 120,000 

(1) โครงการปXองกันไข�เลือดออก
และกําจัดยุงลาย 

          50,000       50,000 

(1) โครงการปXองกันและบรรเทา
ความเดือดร�อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภยัต%างๆ 

              30,000   30,000 
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(1) เพื่อเปSนค%าใช�จ%ายในการ
เดินทางไปราชการ 

          45,000       45,000 

(1)โครงการส%งเสริมภารกิจ
ศูนยCบริการถ%ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

      20,000           20,000 

(๑) ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

            40,000   300,000 340,000 

(๑) โครงการแข%งขันฟุตบอล
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

    80,000             80,000 

(๑) โครงการจัดกิจกรรมต%างๆของ
ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

            20,000     20,000 

(๑) โครงการจัดงานวันกตัญ�ู     30,000             30,000 
(๑) โครงการฝaกอบรมและซ�อม
แผนต%าง ๆ ด�านงานปXองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

              20,000   20,000 

(2) โครงการงานปฏิบัติการ
ปXองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
และงานกู�ชีพกู�ภยั 

              1,000,000   1,000,000 

(2) โครงการบริหารระบบการ
จัดการขยะแบบบูรณาการ 

          100,000       100,000 

(2) โครงการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาลป)
ใหม% 

              25,000   25,000 

(2) โครงการระดมความคิดเห็นใน
การจัดทําโครงการต%าง ๆ ของ
เทศบาล 

      30,000           30,000 

(2) โครงการส%งนักกีฬาเข�าร%วม
การแข%งขันกีฬาต%างๆ 
 

    60,000             60,000 
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(2) โครงการสืบสานวันสําคัญทาง
ศาสนา 

    15,000             15,000 

(2) โครงการเสริมสร�างทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพือ่การ
เรียนรู�สู%ประชาคมอาเซียนของเด็ก
และเยาวชนในตําบลควนเกย 

            50,000     50,000 

(๒) ค%าใช�จ%ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 

                30,000 30,000 

(๒) โครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยCสิน 

                100,000 100,000 

(๒) โครงการเยาวชนรักน้ํา รักปPา           25,000       25,000 
(๒) โครงการสนับสนุนค%าใช�จ%าย
การบริหารสถานศึกษา 

            422,400     422,400 

(3) ค%าใช�จ%ายในการพัฒนาครู
ผู�ดูแลเด็ก 

            8,000     8,000 

(3) โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีท�องถิ่น 

    30,000             30,000 

(3) โครงการจ�างเหมาบุคคลทํา
ความสะอาดตลาดสดและห�องน้ํา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

                100,000 100,000 

(3) โครงการปXองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช%วงเทศกาล
สงกรานตC 

              25,000   25,000 

(3) โครงการฝaกทักษะกีฬาแก%เด็ก
และเยาวชน 

    60,000             60,000 

(3) โครงการส%งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ%มสตรี 

      150,000           150,000 

(3) โครงการอบรมแกนนําเยาวชน
ต�านยาเสพติด 
 

          
30,000       30,000 
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(๓) ค%าใช�จ%ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 

                470,000 470,000 

(๓) โครงการตลาดปลอดสารพิษ           25,000       25,000 
(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธ ี
ประเพณีท�องถิ่นและวันสําคัญทาง
ศาสนา 

                50,000 50,000 

(4) โครงการปรับปรุงบ%อขยะ           100,000       100,000 
(4) โครงการอบรมความรู�ด�าน
อัคคีภัยแก%ประชาชน 

              20,000   20,000 

(4) โครงการอบรมสุขาภิบาลน้ํา 
อาหารและผู�จําหน%ายอาหาร 

          10,000       10,000 

(๔) โครงการอบรมและฝaกอาชีพ
ให�กับประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

      30,000           30,000 

(5) โครงการจัดงานวันเทศบาล                 2,000 2,000 
(5) โครงการฝaกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ผู�นํา
ชุมชน อสม. ฯลฯ 

      200,000           200,000 

(5) โครงการอบรมให�ความรู�ด�าน
กฎจราจรและรณรงคCสวมหมวก
นิรภัยส%งเสริมความปลอดภยับน
ท�องถนน 

              10,000   10,000 

(๕) โครงการปXองกันโรคพิษสุนัข
บ�า 

          30,000       30,000 

(6) โครงการประชุมสัญจร 
ปรึกษางานบูรณาการทุกภาคส%วน
ราชการกับประชาชน (จิบกาแฟ
แชรCความคิด) 

                10,000 10,000 
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(๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนCและ
ตัดแต%งกิ่งไม�ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

                270,000 270,000 

(๘) โครงการจ�างเหมาบุคคล
เกี่ยวกบังานดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่สํานักงาน 

                200,000 200,000 

ค%าใช�จ%ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  30,000               30,000 

ค%าบํารุงรักษาและซ%อมแซม                 150,000 150,000 

ค�าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต%งกาย           20,000   50,000   70,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส%ง               30,000 60,000 90,000 
วัสดุคอมพิวเตอรC   30,000       15,000 15,000   100,000 160,000 
วัสดุไฟฟXาและวิทย ุ   200,000             50,000 250,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล%อลื่น                 450,000 450,000 
วัสดุกีฬา             30,000     30,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               19,500   19,500 
วัสดุงานบ�านงานครัว           60,000 30,000   10,000 100,000 
วัสดุวิทยาศาสตรCหรือการแพทยC           20,000       20,000 

ค%าอาหารเสริม (นม)             613,190     613,190 
วัสดุการเกษตร                 30,000 30,000 

วัสดุก%อสร�าง   100,000         20,000 20,000 20,000 160,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร%           30,000     5,000 35,000 

วัสดุสํานักงาน   30,000       30,000 30,000   160,000 250,000 

ค�า
สาธารณูปโภค 

ค%าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 70,000 70,000 
ค%าน้ําประปา ค%าน้ําบาดาล                 6,000 6,000 

ค%าไฟฟXา                 350,000 350,000 
ค%าบริการไปรษณียC                 20,000 20,000 
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ค%าบริการโทรศัพทC                 120,000 120,000 

งบลงทุน ค�าครุภัณฑ! 

ครุภัณฑCสํานักงาน                     
(1) เพื่อจัดซื้อโตbะทํางาน เหล็ก  
จํานวน 1 ตัว 

                8,000 8,000 

(1) เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส%วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

            32,400     32,400 

(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อโตbะ
คอมพิวเตอรC  จํานวน 1 ตัว 

                3,290 3,290 

(2) เพื่อจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน   
จํานวน 1 ตัว 

                3,000 3,000 

(2) เพื่อจัดซื้อโตbะทํางาน เหล็ก  
จํานวน 1 ตัว 

                7,000 7,000 

(2) เพื่อจ%ายเปSนค%าจัดซื้อถังน้ํา 
แบบไฟเบอรCกลาส  
ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร  
จํานวน 1 ใบ 

            5,800     5,800 

(3) เพื่อจัดซื้อเก�าอี้สํานักงาน   
จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000  บาท 

                6,000 6,000 

ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC                     
(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไม%น�อยกว%า 
19 นิ้ว) จํานวน 1  เครื่อง 
 
 
 

          

16,000       16,000 
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(1) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรC สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไม%น�อยกว%า 
19 นิ้ว) จํานวน 3  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท 

                48,000 48,000 

(2) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction ชนิดเลเซอรC หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

                17,000 17,000 

(2) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง 

          2,800       2,800 

(3) เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟXา ขนาด 800 VA  จํานวน 3 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 
บาท 

                8,400 8,400 

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องพิมพC 
Multifunction ชนิดเลเซอรC หรือ
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

            17,000     17,000 

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟXา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง 

                2,800 2,800 

ครุภัณฑCก%อสร�าง                     
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ  2 
แรงม�า ขนาดถังเก็บลม 150 ลิตร 

                40,000 40,000 

ค%าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑC 

                250,000 250,000 

ครุภัณฑCการเกษตร                     
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต%งกิ่งไม�
อเนกประสงคC จํานวน 1 เครื่อง 
 

                15,000 15,000 
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ครุภัณฑCวิทยาศาสตรCหรือ
การแพทยC 

                    

เพื่อเปSนค%าจัดซื้อเครื่องวัดความ
เปSนกรด - ด%าง แบบตั้งโตbะ 
จํานวน 1 เครื่อง 

          22,000       22,000 

ครุภัณฑCโฆษณาและเผยแพร%                     
เพื่อจัดซื้อโทรทัศนC แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 
1 เครื่อง 

            15,000     15,000 

ค�าที่ดินและ
สิ่งก�อสร;าง 

ค%าก%อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค                     
1. โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยทางช�างหมู%ที่ 4 
ตําบลควนเกย อําเภอร%อนพิบูลยC 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1,400,000               1,400,000 

2. โครงการก%อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองส�มแปXน หมู%
ที่ 3 ตําบลควนเกย อําเภอร%อน
พิบูลยCจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  690,000               690,000 

ค%าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก%อสร�าง 

                    

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต ซอย
พ%อท%านเกลี้ยง หมู%ที่ 5 ตําบลควน
เกย อาํเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  1,845,000               1,845,000 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด�วยแอสทCฟ�ลทCติกคอนกรีต ซอย
อ%างน้ํา หมู%ที่ 1 ตําบลควนเกย 
อําเภอร%อนพิบูลยC จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  1,036,000               1,036,000 
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งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคCกรปกครองส%วน
ท�องถิ่น 

                20,000 20,000 

เงินอุดหนุนส%วนราชการ             1,024,000     1,024,000 

รวม 11,323,400 7,578,960 275,000 430,000 639,420 1,812,320 3,952,410 1,938,340 14,871,150 42,821,000 
 


