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ประกาศเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564  โดยสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 และตามหนังสือที่วาการ
อําเภอรอนพิบูลย ที่ นศ 0023.25/2033  ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 นายอําเภอรอนพิบูลย ไดพิจารณา
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบรอยแลวน้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแกไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง จงึประกาศใชเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี  
1.รายรับ      เปนเงิน  42,200,000  บาท 
 (1) รายไดจัดเกบ็     เปนเงิน    1,473,600 บาท 
 (2) รายไดท่ีรฐับาลจัดเก็บแลวจัดสรรให อปท.  เปนเงิน  22,700,000 บาท 
 (3) รายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนให  อปท.  เปนเงิน  18,026,400 บาท 
2.รายจาย      เปนเงิน  42,200,000  บาท 

(1) งบกลาง     เปนเงิน   13,629,614 บาท 
 (2) งบบุคลากร     เปนเงิน   17,174,940 บาท 
 (3) งบดําเนินงาน    เปนเงิน     7,253,446 บาท 
 (4) งบลงทุน     เปนเงิน     2,902,000 บาท 
 (5) งบเงินอุดหนุน    เปนเงิน     1,240,000 บาท 
 (รายละเอียดปรากฏตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และสามารถ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.kctcity.go.th และ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง) 

ทั้งนี้ ใหใชบังคับต้ังแต วันที่  1  ตุลาคม  2563  เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2563 
                                                                                            

                                                    
(นายไพโรจน  อํานักมณ)ี 

                                นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง      
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเขาชุมทองจึงขอ
ช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน 

ดังน้ี 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,244,240.13 บาท 
 1.1.2 เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได จํานวน 4,850,669.78 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,089,891.15 บาท 
 1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบกิจาย จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผกูพัน จํานวน  2  โครงการ รวม  867,575.00 บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 15,829,417.84 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 (1) รายรบัจริง จํานวน 31,207,473.39 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 22,746.20 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 64,311.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จํานวน 229,365.50 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย  จํานวน 0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 185,215.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน  จํานวน 0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,002,458.69 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,703,377.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 424,127.00 บาท 

 (3) รายจายจรงิ จํานวน 22,069,506.81 บาท ประกอบดวย 
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 งบกลาง จํานวน 8,541,159.56 บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 9,099,259.00 บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 3,495,251.96 บาท 
 งบลงทุน จํานวน 375,516.29 บาท 
 งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 558,320.00 บาท 
 (4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 276,243.00 บาท 
 (5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน  0.00 บาท 
 (6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,732,000.00 บาท 
 (7) รายจายทีจ่ายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

 
3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ  “กจิการประปา” 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563  มีรายรับจริง  1,553,357.51 บาท  รายจายจริง  991,027.08  บาท 
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ     จํานวน................-...............บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน................-...............บาท 
กําไรสุทธิ      จํานวน  562,330.43  บาท 
เงนิฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2563  จํานวน  1,224,195.72  บาท 
ทรัพยจํานําจํานวน...........-...............บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
          รายรับจริง ป  

2562 
ประมาณการ ป 

2563 
ประมาณการ ป 

2564 
รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 223,604.20 323,210.00 200,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 85,808.00 68,290.00 88,300.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  629,637.44 654,000.00 648,500.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 521,210.00 146,000.00 536,800.00 
  หมวดรายไดจากทุน  0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,460,259.64 1,191,500.00 1,473,600.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,735,327.17 21,708,500.00 22,700,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

22,735,327.17 21,708,500.00 22,700,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,686,834.00 18,000,000.00 18,026,400.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

17,686,834.00 18,000,000.00 18,026,400.00 

รวม 41,882,420.81 40,900,000.00 42,200,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 
ประมาณการ 

ป 2563 
ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 11,153,767.74 12,474,300.00 13,629,614.00 
  งบบุคลากร 13,835,665.00 17,112,240.00 17,174,940.00 
  งบดําเนินงาน 5,321,782.11 6,179,560.00 7,253,446.00 
  งบลงทุน 1,922,419.80 3,925,900.00 2,902,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,167,460.00 1,208,000.00 1,240,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 33,401,094.65 40,900,000.00 42,200,000.00 
รวม 33,401,094.65 40,900,000.00 42,200,000.00 
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สวนท่ี 2 
เทศบัญญัติ 

 
เร่ือง 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบญัญัต ิ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,670,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,069,700 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศกึษา 3,634,226 
  แผนงานสาธารณสุข 1,932,820 
  แผนงานเคหะและชุมชน 621,360 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 166,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,302,460 
 แผนงานการเกษตร 5,000 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 13,629,614 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 42,200,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

     งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 8,928,720 2,627,820 11,556,540 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,304,080 2,627,820 8,931,900 
งบดําเนินงาน 1,706,000 1,200,400 2,906,400 
    คาตอบแทน 231,000 223,000 454,000 
    คาใชสอย 1,055,000 306,400 1,361,400 
    คาวสัดุ  420,000 115,000 535,000 
    คาสาธารณูปโภค 0 556,000 556,000 
งบลงทุน 157,000 50,880 207,880 
    คาครุภณัฑ 157,000 50,880 207,880 
                              รวม 10,791,720 3,879,100 14,670,820 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภยั รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 713,400 0 713,400 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 713,400 0 713,400 
งบดําเนินงาน 299,000 986,000 1,285,000 
    คาตอบแทน 25,000 0 25,000 
    คาใชสอย 100,000 986,000 1,086,000 
    คาวสัดุ  174,000 0 174,000 
งบลงทุน 71,300 0 71,300 
    คาครุภณัฑ 71,300 0 71,300 
                              รวม 1,083,700 986,000 2,069,700 
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แผนงานการศึกษา 
          งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 
 

งบ   
     
       
 งบบุคลากร 1,032,540 1,032,540 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,032,540 1,032,540 
 งบดําเนินงาน 1,361,686 1,361,686 
     คาตอบแทน 5,000 5,000 
     คาใชสอย 598,770 598,770 
     คาวสัดุ  757,916 757,916 
 งบเงินอุดหนุน 1,240,000 1,240,000 
     เงินอุดหนุน 1,240,000 1,240,000 
                               รวม 3,634,226 3,634,226 
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แผนงานสาธารณสุข 
     งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสขุและงาน

สาธารณสุขอื่น รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 1,224,960 0 1,224,960 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,224,960 0 1,224,960 
งบดําเนินงาน 372,000 293,360 665,360 
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000 
    คาใชสอย 225,000 293,360 518,360 
    คาวสัดุ  127,000 0 127,000 
งบลงทุน 42,500 0 42,500 
    คาครุภณัฑ 42,500 0 42,500 
                              รวม 1,639,460 293,360 1,932,820 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 
 

งบ   
     
       
 งบบุคลากร 621,360 621,360 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 621,360 621,360 
                               รวม 621,360 621,360 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[17] 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    งาน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 
 

งบ   
     
       
 งบดําเนินงาน 166,000 166,000 
     คาใชสอย 166,000 166,000 
                               รวม 166,000 166,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม งบ 
  
    

      
งบดําเนินงาน 125,000 43,000 168,000 
    คาใชสอย 125,000 43,000 168,000 
                              รวม 125,000 43,000 168,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม งบ   
    

      

งบบุคลากร 2,026,140 0 2,026,140 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,026,140 0 2,026,140 
งบดําเนินงาน 696,000 0 696,000 
    คาตอบแทน 60,000 0 60,000 
    คาใชสอย 286,000 0 286,000 
    คาวสัดุ  350,000 0 350,000 
งบลงทุน 24,000 2,556,320 2,580,320 
    คาครุภณัฑ 24,000 0 24,000 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 2,556,320 2,556,320 
                              รวม 2,746,140 2,556,320 5,302,460 
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 
 

งบ   
     
       
 งบดําเนินงาน 5,000 5,000 
     คาใชสอย 5,000 5,000 
                               รวม 5,000 5,000 
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แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม 
 

งบ   
     
       
 งบกลาง 13,629,614 13,629,614 
     งบกลาง 13,629,614 13,629,614 
                               รวม 13,629,614 13,629,614 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิทศบาล   มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ขอ 2. เทศบัญญตัินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 
 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,868,000 บาท 
 ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป   เปนจํานวน รวมทั้งสิ้น 42,200,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,670,820 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,069,700 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศกึษา 3,634,226 
  แผนงานสาธารณสุข 1,932,820 
  แผนงานเคหะและชุมชน 621,360 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 166,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 168,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,302,460 
  แผนงานการเกษตร 5,000 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 13,629,614 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 42,200,000 
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ขอ 5.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,638,000  บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบดําเนินงาน 1,638,000 

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

ประกาศ  ณ  วันที่  28     เดือน  กันยายน   พ.ศ.2563 
 
 
 
   (ลงนาม)  นายไพโรจน  อํานักมณี 
     (นายไพโรจน  อํานักมณี) 
        นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 
 
 
  -   เห็นชอบ 
 
 
 

(ลงนาม)  มนตรา  พรหมสินธุ 
            (นายมนตรา  พรหมสินธุ) 

                       ตําแหนง นายอําเภอรอนพิบลูย 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอ รอนพบิูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  รายรับจริง 
  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 
หมวดภาษีอากร         
     ภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสราง 0.00 0.00 0.00 100,0
     ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 97,234.76 149,750.54 160,404.50 154,0
     ภาษีบํารุงทองที ่ 51,508.10 55,620.60 51,647.70 
     ภาษีปาย 8,692.00 11,176.00 11,552.00 

รวมหมวดภาษีอากร 157,434.86 216,547.14 223,604.20 323,2
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการพนัน 60.00 0.00 0.00 
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 858.00 871.00 1,843.00 
     คาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 60,920.00 58,340.00 57,120.00 
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรอืแผน
ปลิวเพือ่การโฆษณา 

0.00 50.00 0.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร 3,720.00 3,610.00 3,660.00 
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     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 590.00 680.00 850.00 700.00 88.57 % 1,320.00 
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 200.00 125.00 % 450.00 
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 5,750.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาปรับการผิดสญัญา 26,632.00 86,644.00 11,440.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปน
อันตรายตอสุขภาพ 

100.00 1,900.00 3,800.00 2,000.00 128.00 % 4,560.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 260.00 220.00 660.00 300.00 126.67 % 680.00 
     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียง 

70.00 75.00 125.00 70.00 71.43 % 120.00 

     คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 20.00 0.00 0.00 20.00 650.00 % 150.00 
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 93,230.00 152,390.00 85,808.00 68,290.00     88,300.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               
     คาเชาหรือบริการสถานที ่ 753,777.00 504,000.00 504,000.00 520,000.00 -0.17 % 519,120.00 
     ดอกเบี้ย 149,309.44 178,706.12 125,637.44 134,000.00 -3.45 % 129,380.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 903,086.44 682,706.12 629,637.44 654,000.00     648,500.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
     เงินทีม่ีผูอทุิศให 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาขายแบบแปลน 42,500.00 500.00 404,500.00 26,000.00 327.69 % 111,200.00 
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 101,360.00 116,750.00 106,710.00 120,000.00 254.67 % 425,600.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 143,860.00 117,250.00 521,210.00 146,000.00     536,800.00 
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หมวดรายไดจากทุน               
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 3,000.00 0.00 0.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 534,417.77 399,389.49 394,810.45 460,000.00 -23.91 % 350,000.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,209,360.23 15,580,691.37 15,833,294.09 15,000,000.00 7.95 % 16,192,992.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,747,603.18 1,895,521.16 1,799,206.98 1,800,000.00 -5.56 % 1,700,000.00 
     ภาษีธรุกิจเฉพาะ  61,208.31 77,728.02 62,436.70 65,000.00 -3.47 % 62,742.00 
     ภาษีสุรา 920,947.67 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 2,219,375.56 3,564,441.76 3,893,375.13 3,500,000.00 6.00 % 3,710,000.00 
     ภาษียาสูบ 0.00 902.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาภาคหลวงแร 88,071.21 91,954.52 107,543.41 92,000.00 -3.47 % 88,805.00 
     คาภาคหลวงปโตรเลียม 28,753.52 90,610.69 73,608.31 50,000.00 88.52 % 94,261.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

637,584.00 742,626.00 570,150.00 740,000.00 -32.43 % 500,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 950.60 164.90 902.10 1,500.00 -20.00 % 1,200.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,448,272.05 22,444,030.01 22,735,327.17 21,708,500.00     22,700,000.00 

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 
 

16,686,195.00 16,767,723.00 17,686,834.00 18,000,000.00 0.15 % 18,026,400.00 
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รวมหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 16,686,195.00 16,767,723.00 17,686,834.00 18,000,000.00     18,026,400.00 
รวมทุกหมวด 39,432,078.35 40,383,646.27 41,882,420.81 40,900,000.00     42,200,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2564 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  42,200,000 บาท  แยกเปน 

   
 รายได้จดัเกบ็เอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 200,000 บาท 

  
ภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสราง จํานวน 188,100 บาท 

    
ประมาณการไว จากการสํารวจที่ดินและสิง่ปลูกสรางของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2563 

  

  
ภาษีปาย จํานวน 11,900 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงกบัปทีผ่านมา  โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑตัง้รบั 

  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 88,300 บาท 

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 2,120 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย จํานวน 74,508 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร จํานวน 4,392 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณชิย จํานวน 1,320 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 450 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

จํานวน 4,560 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 680 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 120 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 150 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 648,500 บาท 

  
คาเชาหรือบริการสถานที ่ จํานวน 519,120 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียง ปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
ดอกเบี้ย จํานวน 129,380 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 536,800 บาท 

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 111,200 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 425,600 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,700,000 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 350,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,192,992 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,700,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 62,742 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,710,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 88,805 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 94,261 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จํานวน 500,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,200 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 18,026,400 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 18,026,400 บาท 

 
    

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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รายงานประมาณการรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจายจริง ประมาณการ 

 
  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ยอดตาง 
(%) ป 2564 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520 
     เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
     เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
     เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบรหิารสวนตําบล 198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720 
     เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400 
 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640     2,624,640 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 3,422,346 3,630,420 3,364,871 3,556,960 28.39 % 4,566,840 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
     เงินประจําตําแหนง 186,000 186,000 145,747 186,000 0 % 186,000 
 



[32] 
 
    คาจางลูกจางประจํา 759,120 804,720 852,720 943,200 5.65 % 996,480 

     คาตอบแทนพนักงานจาง 271,770 262,546 302,500 406,560 3.98 % 422,760 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 39,620 31,778 30,340 48,000 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,762,856 4,999,464 4,780,178 5,224,720     6,304,080 
 รวมงบบุคลากร 7,387,496 7,624,104 7,404,818 7,849,360     8,928,720 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 29,400 29,400 20,000 0 % 20,000 
     คาเบ้ียประชุม 14,312.5 14,312.5 10,688 20,000 -25 % 15,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,140 58,560 471,760 125,400 -92.03 % 10,000 
     คาเชาบาน 127,600 119,100 111,700 150,000 4 % 156,000 
     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร 30,489 54,450 51,500 50,000 -40 % 30,000 
 รวมคาตอบแทน 181,541.5 275,822.5 675,048 365,400     231,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร 482,316.84 409,336.37 0 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0 0 562,138.96 0 0 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 539,500 -44.39 % 300,000 
     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 15,910 13,265 93,181 125,000 -36 % 80,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 547,927 195,442  310,000 -100 % 0 
 

      
(2) คาใชจายในการรังวดัที่สาธารณะ 
 

0 0 3,280 15,000 -100 % 0 
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(3) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุม
ทอง 

0 0 27,900 500,000 -100 % 0 

       (4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ประเพณีทองถ่ินและวันสําคัญทางศาสนา 0 21,000 2,000 0 0 % 0 
       (7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 194,245 0  0 0 % 0 
 

      
(8) โครงการจางเหมาบุคคลเกี่ยวกับงานดูแลรกัษาความสะอาดอาคารสถานท่ี
สํานักงาน 

0 182,262 0 0 0 % 0 

       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0  0 100 % 200,000 
 

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

369,330 0 0 0 0 % 0 

       คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ 0 0 0 0 100 % 15,000 
       คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 420,000 
       โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธ ีประเพณีทองถ่ินและวนัสําคัญทางศาสนา 1,000 0 0  0 0 % 0 
 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําร ิเทศบาลตําบลเขาชุมทอง อําเภอรอนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2560 

98,610 0 0 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 137,711.28 147,630.46 71,137.43 175,000 -77.14 % 40,000 
 รวมคาใชสอย  1,104,878.12 1,515,665.83 955,079.39 1,664,500     1,055,000 
   คาวัสด ุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 196,891.5 55,227.5 60,000 -25 % 45,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 3,900 29,651 5,000 100 % 10,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0 0 22,451 8,000 275 % 30,000 
     วัสดุกอสราง 20,163 15,735 7,940 0 0 % 0 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 127,920 69,845 0 89,000 -83.15 % 15,000 
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    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 254,060 255,550 261,215 300,000 -10 % 270,000 

     วัสดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย 0 0 4,000 0 0 % 0 
     วัสดุการเกษตร 47,070.5 28,170 21,660 20,000 -50 % 10,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,090 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0 44,845 50,000 50,000 -30 % 35,000 
 รวมคาวัสด ุ 451,303.5 614,936.5 452,144.5 537,000     420,000 
 รวมงบดําเนินงาน 1,737,723.12 2,406,424.83 2,082,271.89 2,566,900     1,706,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (กระจก)  จํานวน 1 ตู  0 0 0 5,500 -100 % 0 
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตวั 0 7,990 0  0 0 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (บานทึบ)   จํานวน 1 ตู  0 0 0 5,000 -100 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตวั 0 7,000 0  0 0 % 0 
 

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

0 5,980 0 0 0 % 0 

       (3) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 4 ตวั  0 0 0  18,000 -100 % 0 
 

      
(4) เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) - ความเร็ว 10 แผนตอ
นาท ี จํานวน 1 เคร่ือง  

0 0 0 50,000 -100 % 0 

 
      

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

4,580 0 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย 4 แถว บุนวม  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 4,500  บาท 8,580 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 7,500 0 0 % 0 
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      เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท 7,180 0 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อเคร่ืองขัดพื้น จํานวน 1 เคร่ือง 20,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
 จํานวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 44,000 บาท 

88,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
 จํานวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 51,000 บาท 

100,000 0 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อตูกระจกโชวสินคา  5,000 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1  ตัว 0 0 0 0 100 % 6,500 
 

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

8,400 0 0 0 0 % 0 

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

       เพื่อจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ  2,450 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 9,960 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท 26,340 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสํานักงานเพ่ือจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด  0 0 0  13,500 -100 % 0 
     ครุภัณฑการเกษตร               
       รถตัดหญาแบบอัตโนมัติพรอมถุงเก็บหญา 28,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
       คาจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 24,650 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 เครื่อง  9,000 0 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เคร่ือง  26,000 0 0 0 0 % 0 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร  ระดับ SVGA  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เคร่ือง 

0 0 0 0 100 % 14,100 

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ 0 0 0 0 100 % 30,400 
     ครุภัณฑงานบานงานครัว               
       เพื่อจัดซื้อเคร่ืองทําน้ําเย็น 1 กอก จํานวน 1 เคร่ือง  5,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 11,000 

     ครุภัณฑกีฬา               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 4 ชุด 113,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
(1) เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 3  เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท 

0 47,970 0 0 0 % 0 

 
      

(2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรอืชนิด LED ส ี
จํานวน 1 เครื่อง 

0 16,990 0 0 0 % 0 

 
      

(3) เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 3 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 2,800 บาท 

0 8,100 0 0 0 % 0 

 
      

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

0 0 0 8,900 -100 % 0 

       เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 22,000 -100 % 0 
 

      
เพื่อจายเปนคาเคร่ืองคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 
เคร่ือง 

0 0 0 0 100 % 23,000 

 
      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 1 
เคร่ือง 

0 0 0 0 100 % 22,000 

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 4 ตัว 0 0 0 0 100 % 10,000 
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเลเซอร/ชนิด  LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน 1 
เคร่ือง 

3,300 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑอ่ืน               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมศาลาเหล็ก จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 3,0000 บาท 81,000 0 0 0 0 % 0 
     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ 198,992.21 118,227.17 0 0 0 % 0 
       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 40,000 
 

      
คาซอมแซมบํารุงรกัษาครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรอืคา
ซอมกลาง 

0 0 74,299.8 250,000 -100 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 809,432.21 212,257.17 81,799.8 372,900     157,000 
 รวมงบลงทุน 809,432.21 212,257.17 81,799.8 372,900     157,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 9,954,651.33 10,242,786 9,568,889.69 10,789,160     10,791,720 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,253,730 1,336,140 1,360,280 1,681,680 13.13 % 1,902,420 
     เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 546,840 566,280 572,475 612,840 3.94 % 636,960 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 69,360 58,800 47,372 39,480 -27.96 % 28,440 
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,887,930 1,979,220 1,998,127 2,394,000     2,627,820 
 รวมงบบุคลากร 1,887,930 1,979,220 1,998,127 2,394,000     2,627,820 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6,650 76,900 164,800 170,000 -41.18 % 100,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
     คาเชาบาน 21,000 69,000 63,000 48,000 0 % 48,000 
     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร 17,600 41,430 49,900 50,000 40 % 70,000 
 รวมคาตอบแทน 45,250 187,330 277,700 278,000     223,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร 16,380 9,831 0 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0 0 6,480 0 0 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
 

      
 (2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 

0 0 0 86,400 -100 % 0 

       (1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  0 93,750 75,526  120,000 -100 % 0 
       (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 99,791 0 0 0 0 % 0 
 

      
(2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 

0 0 79,200 0 0 % 0 

       (2) โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 14,100 0 0 0 % 0 
 

      
(2)โครงการปรบัปรุงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน  
 

77,520 0 0 0 0 % 0 
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(3) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 

0 79,200 0 0 0 % 0 

       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0  0 100 % 80,000 
 

      
โครงการจางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

73,444 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 86,400 

       โครงการปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 0 0  0 100 % 100,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 3,850 20,000 0 % 20,000 
 รวมคาใชสอย  267,135 196,881 165,056 256,400     306,400 
   คาวัสด ุ               
     วัสดุสํานักงาน 232,677.35 63,383.9 42,836.9 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 15,442 30,049 2,640 10,000 50 % 15,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 186,297 45,210 43,878 50,000 0 % 50,000 
 รวมคาวัสด ุ 434,416.35 138,642.9 89,354.9 110,000     115,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 395,004.35 346,543.37 344,638.99 350,000 0 % 350,000 
     คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,498 2,639.69 7,326.55 10,000 -40 % 6,000 
     คาบริการโทรศัพท 100,525.76 100,131.15 90,501.75 120,000 0 % 120,000 
     คาบริการไปรษณีย 16,487 15,287 11,532 20,000 -25 % 15,000 
     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,168.48 62,724.64 71,618.91 65,000 0 % 65,000 
 รวมคาสาธารณูปโภค 552,683.59 527,325.85 525,618.2 565,000     556,000 
 รวมงบดําเนินงาน 1,299,484.94 1,050,179.75 1,057,729.1 1,209,400     1,200,400 
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  งบลงทุน               

   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว 0 3,200 0 0 0 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 1 ตวั  0 3,000 0  0 0 % 0 
       1) เพ่ือจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  0 0 0 3,500 -100 % 0 
       2) เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 32,400 -100 % 0 
       เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว  0 0 6,580 0 0 % 0 
       เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 0 100 % 42,300 
       เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นวางแฟมตั้ง 40 ชอง แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตู 0 0 0 0 100 % 8,580 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
(1)เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เคร่ือง  

29,000 0 0 0 0 % 0 

       (2)คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง  16,900 0 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง  

0 1,990 0 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 45,900 8,190 6,580 35,900     50,880 
 รวมงบลงทุน 45,900 8,190 6,580 35,900     50,880 
 รวมงานบริหารงานคลัง 3,233,314.94 3,037,589.75 3,062,436.1 3,639,300     3,879,100 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,187,966.27 13,280,375.75 12,631,325.79 14,428,460     14,670,820 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
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  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     คาตอบแทนพนักงานจาง 411,360 422,160 433,540 664,080 2.01 % 677,400 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 27,480 16,680 12,000 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 438,840 438,840 445,540 700,080     713,400 
 รวมงบบุคลากร 438,840 438,840 445,540 700,080     713,400 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 0 0 30,000 -83.33 % 5,000 
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 0 30,000     25,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร               
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 10,000 900 % 100,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1) โครงการฝกอบรมและซอมแผนตาง ๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   0 19,110 19,932 0 0 % 0 
       (2) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 0 753,600 0 0 0 % 0 
       (2) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 0 0 379,500 0 0 % 0 
       1) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 0 0 0 748,600 -100 % 0 
       2) โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 50,000 -100 % 0 
 

      
โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกูชีพ กูภัย เพ่ือ
จายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติงาน และคาใชจายอื่นๆท่ี
จําเปนในการดาํเนินโครงการ 

797,810 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย  797,810 772,710 399,432 808,600     100,000 
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  คาวัสด ุ               

     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 21,000 29,000 10,000 0 % 10,000 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย 0 0 19,910 25,000 -20 % 20,000 
     วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,500 0 76,000 19,500 207.69 % 60,000 
     วัสดุสนาม 0 0 0 0 100 % 40,000 
     วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 14,000 
 รวมคาวัสด ุ 39,500 21,000 124,910 84,500     174,000 
 รวมงบดําเนินงาน 837,310 793,710 524,342 923,100     299,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑการเกษตร               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟา จํานวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ  16,000  บาท 

32,000 0 0 0 0 % 0 

     ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต หนวย
ความถ่ี 245 MHz  จํานวน 8 เคร่ือง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท 

26,400 0 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับสงวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 10 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง 

24,000 0 0 0 0 % 0 

       เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 0 100 % 23,300 
 

      
เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรบั – สงวทิย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ   
จํานวน 12 เคร่ือง 

0 0 0 0 100 % 48,000 

 รวมคาครุภัณฑ 82,400 0 0 0     71,300 
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รวมงบลงทุน 82,400 0 0 0     71,300 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,358,550 1,232,550 969,882 1,623,180     1,083,700 
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
 

      
(1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัยตางๆ 

0 5,107 16,059 0 0 % 0 

 
      

(1)โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ 

12,280 0 0 0 0 % 0 

       (2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 0 9,918 13,520 0 0 % 0 
       (2)โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 13,924 0 0 0 0 % 0 
       (3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 0 10,304 12,864 0 0 % 0 
       (3)โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 13,924 0 0 0 0 % 0 
 

      
(4) โครงการอบรมใหความรูดานกฎจราจรและรณรงคสวมหมวกนิรภัยสงเสริม
ความปลอดภัยบนทองถนน 

0 0 8,550 0 0 % 0 

 
      

1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

       2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 0 0 0 15,000 -100 % 0 
       3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 0 0 0 15,000 -100 % 0 
       โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 0 0 0 0 100 % 756,000 
       โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 100,000 
       โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 0 0 0 0 100 % 15,000 
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      โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 0 0 0 0 100 % 15,000 

 
      

โครงการฝกอบรมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเขา
ชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 รวมคาใชสอย  40,128 25,329 50,993 50,000     986,000 
 รวมงบดําเนินงาน 40,128 25,329 50,993 50,000     986,000 
 รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  40,128 25,329 50,993 50,000     986,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,398,678 1,257,879 1,020,875 1,673,180     2,069,700 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 498,826 493,440 521,940 781,440 -38.73 % 478,800 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
     เงินวทิยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 491,620 437,280 463,920 423,840 4.13 % 441,360 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 45,240 40,980 16,140 34,380 -17.45 % 28,380 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,035,686 971,700 1,002,000 1,281,660     1,032,540 
 รวมงบบุคลากร 1,035,686 971,700 1,002,000 1,281,660     1,032,540 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 5,000 
 รวมคาตอบแทน 0 0 0 0     5,000 
 



[45] 
 
  คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร 56,836 80,437 0 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0 0 66,572 0 0 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 134,540 11.49 % 150,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 13,034 27,182  0 0 % 0 
       (1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  20,912 0 0  0 0 % 0 
       (2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา   0 0 381,490 0 0 % 0 
       (2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา 0 377,280 0 0 0 % 0 
       (2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา 600,600 0 0 0 0 % 0 
       1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0 
       2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศกึษา   0 0 0 340,120 -100 % 0 
       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0  0 100 % 20,000 
       โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 378,770 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 8,482 10,000 400 % 50,000 
 รวมคาใชสอย  678,348 470,751 483,726 504,660     598,770 
   คาวัสด ุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 15,419 0 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 13,229 22,496 6,245 15,000 -33.33 % 10,000 
     คาอาหารเสริม (นม) 483,574.78 450,373.22 459,974.12 659,200 4.36 % 687,916 
     วัสดุกอสราง 0 1,640 6,320 10,000 -50 % 5,000 
 



[46] 
 
    วัสดุกีฬา 15,664 5,800 10,000 10,000 0 % 10,000 

     วัสดุคอมพิวเตอร 0 9,757 11,740 15,000 0 % 15,000 
 รวมคาวัสด ุ 512,467.78 505,485.22 494,279.12 729,200     757,916 
 รวมงบดําเนินงาน 1,190,815.78 976,236.22 978,005.12 1,233,860     1,361,686 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 3 ตวั  0 0 20,700  0 0 % 0 
 

      
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 24,000 บีทีย ูจํานวน 1 เครื่อง 

0 32,000 0 0 0 % 0 

       (2) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 3 ตวั  0 0 8,970  0 0 % 0 
       เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท 14,940 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑการศึกษา               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามชุดใหญ 287,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร               
       เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  จํานวน 1 เคร่ือง  0 0 13,000 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง 

16,000 0 0 0 0 % 0 

       เพือ่จายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เคร่ือง 3,200 0 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรอืชนิด LED สี จํานวน 
1 เคร่ือง 
 

0 16,990 0 0 0 % 0 
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เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 ตัว 

0 0 1,990 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 321,140 48,990 44,660 0     0 
 รวมงบลงทุน 321,140 48,990 44,660 0     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,000,000 1,066,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัใหกับเด็กเล็ก  – ประถมศึกษาปท่ี 6 สําหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

0 0 1,167,460 1,208,000 2.65 % 1,240,000 

 รวมเงินอุดหนุน 1,000,000 1,066,000 1,167,460 1,208,000     1,240,000 
 รวมงบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,066,000 1,167,460 1,208,000     1,240,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,547,641.78 3,062,926.22 3,192,125.12 3,723,520     3,634,226 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
 

      
(2) โครงการเสริมสรางทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนของเด็กและเยาวชนในตําบลควนเกย 

0 19,697 0 0 0 % 0 

 
      

(3)โครงการเสริมสรางทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียนของเด็กและเยาวชนในตําบลควนเกย 

40,771 0 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย  40,771 19,697 0 0     0 
 รวมงบดําเนินงาน 40,771 19,697 0 0     0 
 รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,771 19,697 0 0     0 
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รวมแผนงานการศึกษา 3,588,412.78 3,082,623.22 3,192,125.12 3,723,520     3,634,226 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 606,660 641,543 679,140 765,270 54.58 % 1,182,960 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 606,660 641,543 679,140 807,270     1,224,960 
 รวมงบบุคลากร 606,660 641,543 679,140 807,270     1,224,960 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400 16,360 13,620 40,000 -50 % 20,000 
 รวมคาตอบแทน 8,400 16,360 13,620 40,000     20,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร 30,000 4,332 0 0 0 % 0 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 0 0 10,602 0 0 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 95,320 57.36 % 150,000 
     รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1)เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 12,290 0 0 0 % 0 
       (1)เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและตางประเทศ  25,412 0 0 0 0 % 0 
       (4)โครงการอบรมแกนนําเยาวชนตานยาเสพติด 24,016 0 0 0 0 % 0 
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      เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 24,644 20,000 25 % 25,000 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,600 10,000 300 % 40,000 
 รวมคาใชสอย  79,428 16,622 37,846 130,320     225,000 
   คาวัสด ุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 26,590 25,659 20,000 0 % 20,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 15,220 46,530 87,500 150,000 -73.33 % 40,000 
     วัสดุกอสราง 0 0 0 0 100 % 5,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 10,000 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย 0 2,500 0 55,000 -90.91 % 5,000 
     วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,142 10,800 0 15,000 -66.67 % 5,000 
     วัสดุเครื่องแตงกาย 9,740 0 5,520 10,000 50 % 15,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0 12,723 15,057 15,000 0 % 15,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 2,000 
 รวมคาวัสด ุ 27,102 99,143 133,736 275,000     127,000 
 รวมงบดําเนินงาน 114,930 132,125 185,202 445,320     372,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตวั 0 0 6,900  0 0 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 2 ตวั  0 0 5,980  0 0 % 0 
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      (3) เพื่อจัดซื้อชั้นแฟมเหล็ก   จํานวน 1 ตู  0 0 6,500 0 0 % 0 

     ครุภัณฑการเกษตร               
       เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน  จํานวน 1 เคร่ือง 59,000 0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจายเปนจัดซื้อเคร่ืองเข็นลอคู จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 2,500 
     ครุภัณฑงานบานงานครัว               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1  ตู  0 0 0 14,700 -100 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
 

      
(1) เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  เคร่ือง  

0 16,000 0 0 0 % 0 

 
      

(2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง  

0 2,500 0 0 0 % 0 

 
      

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

0 0 0 8,900 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ               
       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 40,000 
 รวมคาครุภัณฑ 59,000 18,500 19,380 23,600     42,500 
 รวมงบลงทุน 59,000 18,500 19,380 23,600     42,500 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 780,590 792,168 883,722 1,276,190     1,639,460 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1) โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 0 39,233 0 0 0 % 0 
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      (1)โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 6,060 0 0 0 0 % 0 

       (3)โครงการบรหิารจัดการขยะบูรณาการ 69,060 0 0 0 0 % 0 
       (5) โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 63,110 0 0 0 % 0 
       1) โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 0 0 0 30,000 -100 % 0 
       โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 0 0 7,600 0 0 % 0 
       โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 220,000 
       โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษพลังงาน 0 0 0 0 100 % 6,000 
       โครงการรวมใจลดการใชพลังงานเทศบาลตําบล เขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 8,000 
       โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 0 0 54,518 0 0 % 0 
 

      
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

0 0 0 42,790 -100 % 0 

 
      

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

0 0 0 4,680 -100 % 0 

 
      

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

0 0 0 0 100 % 9,360 

 รวมคาใชสอย  75,120 102,343 62,118 77,470     293,360 
 รวมงบดําเนินงาน 75,120 102,343 62,118 77,470     293,360 
 รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 75,120 102,343 62,118 77,470     293,360 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 855,710 894,511 945,840 1,353,660     1,932,820 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               
   งบบุคลากร               
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  เงินเดือน (ฝายประจํา)               

     คาตอบแทนพนักงานจาง 577,800 582,960 450,800 568,200 -3.32 % 549,360 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 61,620 56,460 52,000 72,000 0 % 72,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 639,420 639,420 502,800 640,200     621,360 
 รวมงบบุคลากร 639,420 639,420 502,800 640,200     621,360 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 639,420 639,420 502,800 640,200     621,360 
 รวมแผนงานเคหะและชมุชน  639,420 639,420 502,800 640,200     621,360 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแขง็ของชุมชน               
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 220,000 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0 220,000 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 220,000 0 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแขง็ของชุมชน  0 220,000 0 0     0 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (2)โครงการระดมความคิดเห็น 6,335 0 0 0 0 % 0 
 

      
(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 
 

0 139,875 34,700 0 0 % 0 
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(5) โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน อสม. ฯลฯ 

0 461,008 0 0 0 % 0 

 
      

(5)โครงการอบรมและฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

19,960 0 0 0 0 % 0 

       1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

      
โครงการฝกอบรมและการศึกษาดูงานของคณะผูบรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน อสม. ฯลฯ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการเยาวชนปลูกปา 0 0 0 0 100 % 6,000 
       โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 0 0 0 0 100 % 50,000 
       โครงการอบรมและฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทําขยะอินทรียในครัวเรือน และวิธีการทํา EM Ball 
บําบัดน้ําเสีย 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 รวมคาใชสอย  26,295 600,883 34,700 30,000     166,000 
 รวมงบดําเนินงาน 26,295 600,883 34,700 30,000     166,000 
 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  26,295 600,883 34,700 30,000     166,000 
 รวมแผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน  26,295 820,883 34,700 30,000     166,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1) โครงการแขงขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 66,641 58,516 0 0 % 0 
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      (1)โครงการแขงขันฟุตบอล เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 66,555 0 0 0 0 % 0 

       (2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 0 30,000 0 0 0 % 0 
       (2)โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 98,355 0 0  0 0 % 0 
       (3)โครงการฝกทักษะกีฬาแกเดก็และเยาวชน (กีฬาประเภทตางๆ) 39,818 0 0 0 0 % 0 
       1) โครงการแขงขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 45,000 -100 % 0 
       2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ  0 0 0  60,000 -100 % 0 
       3) โครงการฝกทักษะกีฬาแกเดก็และเยาวชน 0 0 0 20,000 -100 % 0 
       โครงการแขงขันฟุตบอล เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 45,000 
       โครงการฝกทักษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 0 0 0  0 100 % 60,000 
       โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตาง ๆ  0 0 98,240  0 0 % 0 
 รวมคาใชสอย  204,728 96,641 156,756 125,000     125,000 
 รวมงบดําเนินงาน 204,728 96,641 156,756 125,000     125,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 204,728 96,641 156,756 125,000     125,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       (1)โครงการจัดงานวนักตัญู 14,356 0 0  0 0 % 0 
       โครงการจัดงานวันกตัญู 0 0 11,012 13,000 -100 % 0 
       โครงการจัดงานวันกตัญู 0 0 0 0 100 % 13,000 
       โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000 
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รวมคาใชสอย  14,356 0 11,012 13,000     43,000 
 รวมงบดําเนินงาน 14,356 0 11,012 13,000     43,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 14,356 0 11,012 13,000     43,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 219,084 96,641 167,768 138,000     168,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 854,760 906,000 702,685 925,120 2.36 % 946,920 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 2,700 0 % 2,700 
     เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
     คาจางลูกจางประจํา 229,200 242,400 254,930 280,080 6.47 % 298,200 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 749,880 764,880 751,589 736,360 -3.26 % 712,320 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 88,380 73,380 52,036 40,920 -41.35 % 24,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,964,220 2,028,660 1,803,240 2,027,180     2,026,140 
 รวมงบบุคลากร 1,964,220 2,028,660 1,803,240 2,027,180     2,026,140 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     คาเชาบาน 36,000 42,000 8,806 0 0 % 0 
     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร 13,337 16,200 16,200 45,000 11.11 % 50,000 
 รวมคาตอบแทน 49,337 58,200 25,006 55,000     60,000 
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  คาใชสอย               

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร               
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 31,148 80,826 17,604  30,000 0 % 30,000 
       โครงการปรบัปรุงภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 197,800 9.2 % 216,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 16,110 60,000 -50 % 30,000 
 รวมคาใชสอย  31,148 80,826 33,714 297,800     286,000 
   คาวัสด ุ               
     วัสดุสํานักงาน 0 8,367 11,465 30,000 0 % 30,000 
     วัสดุไฟฟาและวิทยุ 97,205 39,389 73,455 100,000 50 % 150,000 
     วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000 
     วัสดุกอสราง 3,600 10,705 6,050 50,000 0 % 50,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 5,000 
     วัสดุวิทยาศาสตรหรอืการแพทย 0 0 0 100,000 -15 % 85,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร 0 15,125 28,963 20,000 25 % 25,000 
 รวมคาวัสด ุ 100,805 73,586 119,933 315,000     350,000 
 รวมงบดําเนินงาน 181,290 212,612 178,653 667,800     696,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภัณฑสํานักงาน               
       เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรบัอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 55,900 -100 % 0 
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      เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ด ี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 1 เคร่ือง 0 0 0 9,500 -100 % 0 

       เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 4 ตัว 0 0 0 0 100 % 14,000 
     ครุภัณฑสํารวจ               
       คาจัดซื้อเคร่ืองวัดระยะทางแบบเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง  20,000 0 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อเทปสายไฟ จํานวน 1 เสน 6,000 0 0 0 0 % 0 
       คาจัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก จํานวน  2 อัน ราคาอันละ 3,500 บาท 7,000 0 0 0 0 % 0 
     ครุภัณฑคอมพิวเตอร               
       คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifungtion แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เคร่ือง 7,900 0 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เคร่ือง 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 6,300 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ               
       คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 รวมคาครุภัณฑ 40,900 0 0 93,700     24,000 
 รวมงบลงทุน 40,900 0 0 93,700     24,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 333,627.36 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอุดหนุน 0 333,627.36 0 0     0 
 รวมงบเงินอุดหนุน 0 333,627.36 0 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอตุสาหกรรมและการโยธา  2,186,410 2,574,899.36 1,981,893 2,788,680     2,746,140 
 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน               
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  งบลงทุน               

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
     คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขาถังประปาหมูท่ี 5   
หมูท่ี 5 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช   

472,270.45 0 0 0 0 % 0 

     คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองสมแปน – ถนนควนเกยไสเลียบ  
หมูท่ี 3 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช   

0 0 875,000 0 0 % 0 

       เงินชดเชยคากอสราง (คา K ) 0 0 0 0 100 % 98,320 
     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง               
 

      
(1) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ดานหลังอาคาร  
สํานักงานเทศบาลฯ หมูที่ 4 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

433,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอนกรตี  ซอยทุงนาใน หมูที่ 2  ต.ควน
เกย  อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 

0 0 0 0 100 % 2,458,000 

 

      
โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอนกรตี  
ซอยทุงนาใน หมูที่ 2 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

0 0 0 3,650,000 -100 % 0 

 
      

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนซอยพอทานเกลี้ยง หมูท่ี 5  
ตําบลควนเกย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช   

0 0 895,000 0 0 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 905,270.45 0 1,770,000 3,650,000     2,556,320 
 รวมงบลงทุน 905,270.45 0 1,770,000 3,650,000     2,556,320 
 รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 905,270.45 0 1,770,000 3,650,000     2,556,320 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,091,680.45 2,574,899.36 3,751,893 6,438,680     5,302,460 
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แผนงานการเกษตร               

 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
     รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ               
       โครงการรณรงคหนูนอยอนุรักษทรัพยากรน้ํา 0 0 0 0 100 % 5,000 
 รวมคาใชสอย  0 0 0 0     5,000 
 รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0     5,000 
 รวมงานอนรัุกษแหลงน้ําและปาไม  0 0 0 0     5,000 
 รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0     5,000 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     คาชําระหนี้เงินตน 698,224.92 698,224.92 1,910,720.76 1,945,295 0 % 1,945,364 
     คาชําระดอกเบี้ย 0 61,239.99 523,808.46 491,930 -22.83 % 379,622 
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 169,042 165,658 159,229 187,000 -1.07 % 185,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,240 8,000 0 % 8,000 
     เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 650,000 650,000 650,000 648,000 0 % 648,000 
     เบ้ียยงัชีพผูสูงอายุ  5,698,000 5,894,700 6,097,800 6,976,800 11.66 % 7,790,640 
     เบ้ียยงัชีพคนพิการ 891,200 936,800 980,000  1,098,240 54.21 % 1,693,560 
     เบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส 6,000 6,000 6,000  6,000 0 % 6,000 
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    สํารองจาย 654,310 0 128,975 355,535 -35.16 % 230,536 

     รายจายตามขอผูกพัน 295,333.55 297,375.62 0 0 0 % 0 
       (2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 37,994.52 0 0 % 0 
 

      
(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

0 0 100,000 0 0 % 0 

       (4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 100,000 0 0 % 0 
       1) คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 0 20,000 -100 % 0 
       2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 39,500 -100 % 0 
 

      
3) เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

       4) เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0  100,000 -100 % 0 
       คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 0 0 100 % 10,000 
       คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 40,420 
       เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

     เงินชวยพิเศษ 0 0 0 40,000 -75 % 10,000 
     เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 443,760 448,500 452,000 458,000 5.34 % 482,472 
 รวมงบกลาง 9,505,870.47 9,158,498.53 11,153,767.74 12,474,300     13,629,614 
 รวมงบกลาง 9,505,870.47 9,158,498.53 11,153,767.74 12,474,300     13,629,614 
 รวมงบกลาง 9,505,870.47 9,158,498.53 11,153,767.74 12,474,300     13,629,614 
 รวมแผนงานงบกลาง 9,505,870.47 9,158,498.53 11,153,767.74 12,474,300     13,629,614 
 รวมทุกแผนงาน 32,513,116.97 31,805,730.86 33,401,094.65 40,900,000     42,200,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอ รอนพบิูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 42,200,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทัว่ไป รวม 10,791,720 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,928,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน ของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการ
แตงตัง้ พ.ศ.2557 

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตาํแหนงของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตร ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
ทองถิ่นที่มาจากการแตงตั้ง พ.ศ.2557 

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการ
แตงตัง้ พ.ศ.2557 

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

จํานวน 198,720 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการ
แตงตัง้ พ.ศ.2557 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการ
แตงตัง้ พ.ศ.2557 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,304,080 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,566,840 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามกรอบการ
บริหารงานบคุคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ
ปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตามกฎหมายวาดวยเงิน
คาตอบแทนประจําตาํแหนงปลดัเทศบาล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล ลงวันที ่25 พฤศจิกายน  
2545 และแกไขเพิ่มเติมถงึปจจบุัน (31 มกราคม 2561)   
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เงินประจําตาํแหนง จํานวน 186,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น- เปนไปตามพระราช
กฤษฎีกา และประกาศ ดังน้ี- พระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหนจ็ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ
ปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 996,480 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ
ปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 422,760 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป และตําแหนงอ่ืนๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  
ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 
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เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางท่ัวไปตามกรอบการบรหิารงานบุคคล-
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี-้ พระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  - ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ
เก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,706,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 231,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
งาน  คณะกรรมการสอบของเทศบาล เชน  เงินตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง เงินคาตอบแทนการสอบ คาตอบแทน
กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาล เงินรางวัล เงินโบนัสตามหลักการบรหิาร
จัดการบานเมืองที่ด ีฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/
ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรบั
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พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558 

   
คาเบีย้ประชุม จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  เชน  คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปน
ตน ฯลฯ 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาล  
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบยีบฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบตุรที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบยีบฯ- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบตุรของพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถงึปจจุบัน 

      

   
คาใชสอย รวม 1,055,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบคุคลดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน หรือคาจางเหมาบรกิารอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี ้ คาตดิตัง้ไฟฟา คาตดิตัง้ประปาฯ คาตดิตั้ง
โทรศัพท  คาตดิตัง้เครื่องรับสญัญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรบั – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 
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รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท 

      

  (1) คารับรองในการตอนรับบคุคลหรือคณะบุคคล  เพ่ือ
จาย เปนคาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวญั คา
พิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองในการเลีย้งรับรองรวมทัง้
คาบริการและคาใชจายอ่ืน ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายทีเ่ก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเปนคารับรอง ในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานเยีย่มชม ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบคุคล(2) คารับรองใน
การประชุมสภาทองถิ่นหรอืคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการ เพ่ือจายเปนคาใชจายเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่น  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
การแตงตัง้ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่การของ
ตางๆ เชน คาเลีย้งรับรอง คณะกรรมการตรวจรางเทศ
บัญญตั ิ คณะกรรมการแปรญตัติ  คณะกรรมการตรวจราง
รายงานการประชุมสภา ฯ  คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการตดิตาม
และ ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ  โดยจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เคร่ืองใชในการเลีย้งรบัรอง และ
คาบริการอ่ืน ๆ   ซึ่งจําเปนตองจาย ในการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม  รวมถึงผูเขารวมประชุมอ่ืน(3) คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รฐัพิธ ีดําเนินการตามหนังสือสัง่การดังนี-้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลีย้งรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชน
คาลงทะเบียน  คาเบีย้เล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน   คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง อาสาสมัคร
ตางๆ ประจํา  เขตพ้ืนที ่ ผูนําชุมชน ฯลฯ- เปนไปตาม
ระเบียบ ดงัน้ี  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น  พ.ศ. 25552) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 25593) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559  

      

    
คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ือเปนคาใชจายในการรงัวัดที่สาธารณะ ตลอดจนคาใชจาย

อ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ ฯลฯ 
      

    
คาใชจายในการเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลเขาชุมทอง 

จํานวน 420,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภา
เทศบาล กรณีอ่ืนๆนอกจากครบวาระ  ได แก คาวัสดุเครื่อง
เขียน แบบพิมพ วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุโฆษณาและเผยแพร คา
จัดพิมพแผนพับ ไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบ
และหนังสือสัง่การ ดงันี้  
1) พระราชบัญญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิาร
ทองถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561  
 
 
 

      



[69] 
 

   
คาบํารงุรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญติัเทศบาล 
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรบั – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 

      

   
คาวัสดุ รวม 420,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวน
เทป คลิป เทป เกาอ้ีพลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ   

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาหลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรร่ีวิทย ุเสาวิทยุมือ
ถือ  สายไฟฟา สวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี   1) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ   

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสิง่ของเครื่องใชตาง  ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ 
ยางนอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเปนวัสดุและครภุัณฑ
ตามหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 270,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาแกสหงุตม  นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันกาด นํ้ามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบ ี 
นํ้ามันเคร่ือง ถาน กาส ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่จัดเปนวัสดุและครภุัณฑ
ตามหลักการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุย สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพชืและสตัว ฯลฯ- เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังน้ี  1) หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่
การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ ภาพถาย
ดาวเทยีม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรอืบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ -
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  1) หนังสือกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 157,000 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 157,000 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน    
    เพ่ือจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตวั จํานวน 6,500 บาท 

   

  รายละเอียด  
- ขนาด 154(W) x 78(D) x 75.3(H) cm. 
- เปนไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989  
ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ 

   

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    

   
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องมัลติมเิดยีโปรเจคเตอร  ระดับ SVGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เคร่ือง 
จํานวน 14,100 บาท 

   

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 
2) ใช LCD  Panel หรอืระบบ  DLP 
3) ระดับ SVGA เปนระดับความละเอียดของภาพที ่True 
4) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 
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    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องเสยีงพรอมอุปกรณ จํานวน 30,400 บาท 

   

  1) พาวเวอรมิกซ 8 ชอง ม ีUSB ขยายในตัว จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
Channel: 8 Mono, Chanel EQ: 4 Band. AUX: 1, Effects:
 16 DSP,Main EQ:7 Band, Main Out: 1 stereo,Phantom
 Power: 48 V DC, Power Output: 4 Ohm 250W–
380W, USB player:Yes 
2) ตูลําโพงพรอมขาแขวน จํานวน 4 ตู  1  ชุด 
คุณลักษณะ 
ลําโพง : ซฟัวูฟเฟอร 8’’+ สวีทเตอรโดม, ความถี่
ตอบสนอง 65 Hz-20KHz. ความไว: 92 db/W/ 
อิมพิแดนซ : 8 โฮหม , รองรับกําลัง
ขับ : 80W RMS/800W MAX:แจคสเปคคอนคู,ขนาด (กxลx
ส) 335x290x480 ม.ม.  
3) ไมคลอย UHF จํานวน 4 ตัว 
4) ขาไมคตัง้โตะ จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะ 
ความยาวแขน:35-52 ซม. ,ความสูง 38-52 ซม. ,ฐาน
กวาง 16 ซม. 
5) ขาไมคยาว จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ  
ความยาวแขน:75 ซม. ,ความสูง 92-158 ซม. , วัสดุ
อลูมิเนียม อัลลอย  
- พรอมติดตัง้ 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ  

   

   ครุภัณฑงานบานงานครัว    

   
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องตดัแตงพุมไม ขนาด 22 น้ิว  

จํานวน 1 เคร่ือง 
จํานวน 11,000 บาท 

   

  คุณลักษณะ 
- เปนเคร่ืองตดัแตงพุมไมชนดิใชเคร่ืองยนต แบบมือถือ 
- ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซ ี
- เคร่ืองยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา 
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- ใบมีดตดัขนาดไมนอย
กวา 22 น้ิว                                                             
- ใบมีดตดัสามารถใชได 2 ดาน 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร     

   
 เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 
จํานวน 23,000 บาท 

   

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาเพ่ิม
สัญญาณไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไม
นอยกวา 6 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี 
     1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพตดิตัง้อยูบน
แผงวงจรหลักที่มคีวามสามารถในการใชหนวยความจาํแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถใน
การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด solid state Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal ) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 

   



[76] 
 

- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 น้ิว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-fi (iEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth  
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 

   
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง 
จํานวน 22,000 บาท 

   

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย โดยมคุีณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี 
1. ในกรณทีี่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมี
หนวยประมวลผลดาน
กราฟฟก (Graphics Processing Unit ) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
2. ในกรณทีี่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM ) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรบัความละเอียดไมนอย
กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
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T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (iEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth 
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 4 ตัว จํานวน 10,000 บาท 

   

  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 

   

   คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ     
    คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ  จํานวน 40,000 บาท 

   

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรงุครภุัณฑของ
หนวยงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได เชนครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง (รายจายเพื่อซอมแซมบํารงุรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบาํรุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เปนไปตามระเบยีบและหนังสือสัง่การ ดงัน้ี  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,879,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,627,820 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,627,820 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,902,420 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ
ปจจุบัน (31 มกราคม 2561)    

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตาํแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถิ่น
และอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบคุคลของเทศบาล ลง
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ
ปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 636,960 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      



[79] 
 

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,440 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไปตามกรอบ การบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,200,400 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 223,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดภุาครฐั ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจางและบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ.2560  
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) พระราชบัญญติัการจดัซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลง
วันท่ี 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรอืคณะกรรมการ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เร่ือง แจงหลักการเบิก
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

      

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบานของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายตามระเบยีบฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2562 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบตุรที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบยีบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบตุรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แกไข
เพ่ิมเติมจนถงึปจจบัุน 

      

   
คาใชสอย รวม 306,400 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  คาจางเหมาบริการ 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
น้ี  คาตดิตัง้ไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาตดิตัง้โทรศัพท  คาตดิตั้ง
เครื่องรบัสญัญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว 0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางพิเศษและคาใชจายอื่นท่ีจําเปนฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

    
โครงการจางเหมาบคุคลทําความสะอาดตลาดสดและหองนํ้า
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

จํานวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบคุคลทาํความสะอาดตลาดสดและ
หองน้ําเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่169 ลําดับที ่3 

      

    
โครงการปรบัปรงุแผนท่ีภาษแีละทะเบียนทรพัยสิน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรพัยสิน  เชน คาวัสด ุเครื่องเขยีน และอุปกรณ แบบพิมพ การ
คัดลอกขอมูลทีดิ่น การจัดทําแผนที่แมบท การสํารวจ
ภาคสนาม การจัดทาํแผนที่ภาษ ีคาอาหาร คายานพาหนะ  
คาจางเจาหนาที่ผูปฏิบัต ิหรอืรายจายอ่ืนที่อยูในรายจายนี ้   
โดยถือปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสัง่การดงัน้ี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษแีละทะเบียน
ทรพัยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550 
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที ่มท 0808.3/ว
483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2563  
หนาที่ 19 ลําดับที ่5 

   
คาบํารงุรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล 
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 

      

   
คาวัสดุ รวม 115,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป  
เกาอี้พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ    

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสิง่ของเครื่องใชตาง  ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ    

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรอืบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
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คาสาธารณูปโภค รวม 556,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาประจําสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อาคารอเนกประสงคภายในสํานักงานเทศบาล อาคาร
อเนกประสงคหมูที ่4 และอาคารอ่ืนๆท่ีเปนทรัพยสินของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาบริการโทรศพัท จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพท โทรสารประจําสํานักงาน
เทศบาล คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใชจายที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการใชบริการ เชน คาเชาเคร่ือง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบาํรุง รักษาสาย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

      

   
คาบริการไปรษณยี จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณยี คาบริการสง
ธนาณัต ิคาบริการสงจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
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ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปหรือราย
เดือนและคาใชจายอื่นๆ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 50,880 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 50,880 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน    

   
 เพื่อเปนคาจัดซือ้เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสวน  

จํานวน 1 เครื่อง 
จํานวน 42,300 บาท 

   

  คุณลักษณะเฉพาะสงัเขป 
1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่าํกวา 32,000 บีทีย ู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาตดิตัง้ 
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทีย ูตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5  
4) ตองเปนเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบสําเรจ็รปูทัง้ชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจาก
ขอ 3) นอกเหนือจากการเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอปุกรณ ดังนี ้สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลบัหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ)  
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 เพ่ือเปนคาจดัซื้อชั้นวางแฟมตั้ง 40 ชอง แบบมีลอเลื่อน  

จํานวน 2 ตู 
จํานวน 8,580 บาท 

   

  รายละเอียด 
1) ขนาดกวาง 922 x ลึก 311 x สูง 1760 มม. (รวมความสงูลอ) 
2) ตัวตูภายในแบงออกเปน 4 ชั้นๆ แบงเปน 10 ชอง แตละชอง
มีขนาดกวาง 8.5 ซม. และแตละชองก้ันดวยแผนเหล็กขึ้นรปู
หนา 0.5 มม.  
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน รวม  1,083,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 713,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 713,400 บาท 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 677,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตามกรอบการบรหิารงานบุคคล   
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวดั
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ  
พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ.2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 299,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาทีตํ่ารวจ   
อปพร.เจาพนักงานฝายปกครองที่มาปฏิบติัหนาที่ในการ 
ตรวจตรา ชวยเหลืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ของเทศบาล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณพีิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลง
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสาํหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558 

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ที่เขาลักษณะรายจายประเภท
น้ี  คาจางเหมากําจดัวัชพชื ผักตบชวา คาตดิตั้งไฟฟา คาตดิตัง้
ประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาตดิตัง้เคร่ืองรบัสญัญาณ
ตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

   
คาวัสดุ รวม 174,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโคงมน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรและ
การแพทย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
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จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูกคอ  ชุด
อปพร. ชุดฝก ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเครื่องดบัเพลงิ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ สายสงน้ําดบัเพลงิ ทอดดูนํ้าดับเพลงิ ขอตอ
ตางๆ  ถังดับเพลงิ ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุสนาม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ที่ใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเชือกกูภัย คาราบิเนอร หวงนิรภยัตางๆ วัสดุอุปกรณดาน
กูภัย เชือกกูภยัทางนํ้า วัสดุอุปกรณกูภยัทางนํ้า เสื้อชูชีพ หวงชู
ชีพ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรบัปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุสํารวจ จํานวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบันไดดับเพลิง เปนบันได
สไลด 2 ตอน อลูมิเนียม ยาวตอนละ 15 ฟุต  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 71,300 บาท 

   คาครุภณัฑ รวม 71,300 บาท 

   ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ    

   เพ่ือเปนคาจดัซื้อครุภัณฑเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 23,300 บาท 

   

 คุณลักษณะ 
1. ขนาด 3 กิโลวตัต เปนเคร่ืองยนตเบนซิน 
2. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา 
3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังน้ี 
    (1) แผงสวิทซ 1 อัน 
    (2) โวลตมิเตอร 1 อัน 
    (3) แอมมิเตอร 1 อัน 
    (4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว  1 ชุด 
    (5) สวิทซปด – เปดหลอดไฟ 1 อัน 
    (6) คัตเอาต 1 อัน 
    (7) ทีเ่สียบปลั๊ก 1 จดุ 
4. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป     
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    (1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮริตซ สาํหรบัเครื่อง
กําเนิดไฟฟาขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตต 
    (2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต 
ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮริตซ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดนอย
กวา 10 กิโลวตัต 
    (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Voltage 
Regulation Control  โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี +5 , -5 
% สําหรับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดนอยกวา 5 กิโลวัตต 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
1) หนังสือกรมสง เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนงัสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดแุละครภุัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตาม 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 
สํานักงบประมาณ) 

   
เพ่ือเปนคาจดัซื้อเคร่ืองรับ – สงวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
จํานวน 12 เครื่อง 

จํานวน 48,000 บาท 

   

 คุณลักษณะ 
ขนาดกําลงัสง ไมนอยกวา 5 w ประกอบดวย : ตัวเครื่อง แทน
ชารท แบตเตอรี ่1 กอน เสายาง เหล็กพับ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดแุละครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากราคาต่ํากวามาตรฐาน
ครุภัณฑ) 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 986,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 986,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 986,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการงานปฏบัิติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู
ชีพกูภัย 

จํานวน 756,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพนักงานปฏิบติัการ
โครงการฯ จํานวน 7 คน และคาวัสดุอุปกรณดานงานปองกัน
และงานกูชีพกูภยั ฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่121 ลําดับที ่7 

      

    
โครงการชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาชวยเหลือหรือชดเชยความเสียหาย คาจางเหมา
บริการ คาวัสดแุละอุปกรณ  คาอาหารแกผูประสบภัย ดานสา
ธารณภัยตางๆ อันเกิดจากภยัธรรมชาต ิเชน ดินโคลนถลม,
อุทกภัย,วาตภยั,อัคคภีัย,ภัยแลง,ภัยหนาว,ไฟปาและคาใชจาย
อ่ืนๆที่เก่ียวของฯลฯ  ตามหนังสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย ดวน
มากที ่มท031.4/ว667 ลว 12 มีนาคม 2545, หนังสือสัง่การกรม
สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ที ่มท 0891.2/
ว 2176  ลว 3 มกราคม 2550 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพิ่มเติมครัง้ที ่1 พ.ศ.2563 หนาที่ 13 ลําดับที ่1 

      

    
โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 122 ลําดับท่ี 10 

      

    
โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่122 ลําดับที ่11   

    
โครงการฝกอบรมการจดัตัง้ชดุปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัตปิระจํา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆ  ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที ่2 /2563 หนาที ่2 ลําดับที ่1  
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา รวม  3,634,226 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,032,540 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,032,540 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 478,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ครผููดูแลเด็ก พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และ
ตําแหนง อ่ืนๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตาํแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถิ่น
และอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการใหแกพนักงานคร ูตามบญัชี
อัตราเงินวิทยฐานะของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และแกไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 441,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกรอบการ
บริหารบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
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- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,380 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยครู
ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง พนักงาน
จางทั่วไปตามกรอบการบรหิารงานบคุคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,361,686 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

      

   
คาใชสอย รวม 598,770 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทน้ี  คาติดตั้งไฟฟา คาตดิตั้งประปาฯ คาติดตัง้
โทรศัพท ฯลฯ   
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- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบีย้เลีย้ง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบยีนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  ของคร ูและผูดแูลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิตอ
ราชการ  
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 378,770 บาท 

      

  (คาอาหารกลางวัน)  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง   (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปน
เวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรยีน  49  คน    เปน
เงิน  240,100  บาท   
(คาจัดการเรยีนการสอน)   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจดัการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อาย ุ3 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็ก
นักเรียน  49  คน  เปนคาจดัการเรยีนการสอน อัตรา
ละ 1,700  บาท/คน  เปนเงิน  83,300  บาท   
(คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก : ศพด.)   
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อาย ุ3 - 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็ก
นักเรียน 49 คน  ดังนี ้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 49 คน   
เปนเงิน 9,800  บาท 
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/
ป  จํานวน 49 คน   เปนเงิน 9,800  บาท 
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/
ป  จํานวน 49 คน   เปนเงิน 14,700  บาท 
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/
ป  จํานวน 49 คน   เปนเงิน 21,070  บาท  
รวมเปนเงิน  55,370  บาท 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การดงันี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันท่ี 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวัยที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
- เปนไปตาม พรบ.เทศบาล  
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 128 ลําดับ
ที ่7 

   
คาบํารงุรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล 
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว 254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 

   
คาวัสดุ รวม 757,916 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวน
เทป คลิป เทป เกาอ้ีพลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สวิซต
ไฟฟา เทปสายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ   

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาสิง่ของเครื่องใชตาง  ๆ เชน แปรง ไม

กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 687,916 บาท 

 
  

    1) อาหารเสริมนมสําหรบัศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาํบล
เขาชุมทอง  จํานวน  93,894   บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสรมิ (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนนุอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง จัดสรรสําหรบัเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 49 คน  จํานวน 260 วัน   
2) อาหารเสรมินมสําหรบัโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน  594,022  บาท 
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสรมิ (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ)  จํานวน  3  แหง  เด็ก
นักเรียน  310  คน  จํานวน  260 วัน  
ตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลง
วันท่ี  28  มิถุนายน  2562  เร่ือง ซกัซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 127 ลําดับ
ที ่6 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อกปูนซีเมนต กระเบื้องสงักะสี  ตะป ูฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลูกฟตุบอล  ลูกตระกรอ และวัสดุอุปกรณกีฬา
ตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรอืบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,240,000 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 1,240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 
6 สําหรับโรงเรยีนในเขตเทศบาล 

จํานวน 1,240,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที ่6 สําหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน 310  คน อัตรามื้อละ  20 บาทตอ
คน  จํานวน 200 วัน   
ตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562  เร่ือง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0893.2/
ว 1918 ลงวัยที ่16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2) 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 127 ลําดับท่ี 5 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,639,460 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,224,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,224,960 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,182,960 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรงุ
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตาํแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถิ่น
และอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดงัน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ.2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 372,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการของ
พนักงานและลูกจางประจํา พนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
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ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  

   คาใชสอย รวม 225,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการขดุฝงกลบบอขยะเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะรายจาย
ประเภทน้ี  คาติดตั้งไฟฟา คาตดิตั้งประปาฯ คาติดตัง้
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 0746 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เร่ือง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

      

   
รายจายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  คารับรองในการตอนรับบคุคลหรือคณะบุคคล   
เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองในการเลีย้งรับรองรวมทัง้
คาบริการและคาใชจายอ่ืน ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายทีเ่ก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเปนคารับรอง ในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานเยีย่มชม ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบคุคล 
ดําเนินการตามหนังสือสัง่การดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลง
วันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารบัรองหรือคาเลีย้งรบัรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  เชน  คาลงทะเบียน  คาเบีย้เล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาเชาที่พัก คาบรกิารจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใชสนามบินของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 

      

   
คาบํารงุรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล 
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 

   
คาวัสดุ รวม 127,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวน
เทป คลิป เทป เกาอ้ีพลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ    

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน  หลอด
ไฟฟา  สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เทปแผงวงจร เบรกเกอร เทปพนั
สายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสิง่ของเครื่องใชตาง  ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อก
ปูนซีเมนต กระเบื้องสังกะส ีตะปู ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที ่มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน  แมแรง  กุญแจปากตาย ยางใน  ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  9 มิถุนายน 2558 เรื่อง
การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248  ลง
วันท่ี 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
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จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจาย  ตามงบประมาณ 

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรและ
การแพทย คาชุดทดสอบฟอรมาลีนในอาหาร ชุดทดสอบคลอรีน
ในนํ้า ชุดทดสอบตาง ๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจดัศตัรูพืชและสตัว อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุย สปรงิเกอร เมล็ดพืช ถุงเพาะชํา และอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ   

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก

      



[110] 
 

ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ถุงมือ เข็ม
ขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อกันฝน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรอืบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ  หนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ 
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดแุละครภุัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุเครื่องดบัเพลงิ จํานวน 2,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาแกสหงุตม  นํ้ามันเชื้อเพลิง  นํ้ามัน

ดีเซล  น้ํามันกาด  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง  ถาน กาส ฯลฯ   
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- เปนไปตามหนังสือสัง่การ   ดังน้ี 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 9  มิถุนายน  2558  เร่ือง
การปรบัปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี  27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิง่ของที่เปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

  
งบลงทุน รวม 42,500 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 42,500 บาท 

   
ครุภัณฑการเกษตร       

    
เพ่ือจายเปนจัดซื้อเครื่องเข็นลอคู จํานวน 1 คัน จํานวน 2,500 บาท 

      

  คุณลักษณะเฉพาะสงัเขป 
1. ขนาดกวาง 63 ซม. 
2. ขนาดความยาว 140 ซม. 
3. ลอแม็กซ 12 น้ิว 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2552  
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม หนาที่ 20  ลําดับที ่8 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ 

      

   
คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ        

    
คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ  จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรงุครภุัณฑของ
หนวยงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได เชนครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารงุรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารงุตามปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เปนไปตามระเบยีบและหนังสือสัง่การ ดงัน้ี  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอื่น รวม 293,360 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 293,360 บาท 

   
คาใชสอย รวม 293,360 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 144 ลําดับท่ี 18 

      

    
โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษพลังงาน จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครัง้ที ่3 พ.ศ.2563  
หนาที่ 11 ลําดับที ่2 

      

    
โครงการรวมใจลดการใชพลงังานเทศบาลตําบล  เขาชุมทอง จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครัง้ที ่3 พ.ศ.2563  
หนาที่ 10 ลําดับที ่1 

      

    
โครงการสตัวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม อาสาสมัคร เจาหนาที ่คาวัสดุอุปกรณ คาปายไวนิล คา
วัคซีน พรอมอุปกรณการฉีด คาใชจายอ่ืนๆ  ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
เปลี่ยนแปลงครัง้ที ่1 /2563 หนาที ่1 ลําดับที ่1 
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โครงการสาํรวจขอมูลจํานวนสตัวและขึ้นทะเบียนสตัว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

จํานวน 9,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวทั้งที่มเีจาของและไมมีเจาของในเขตเทศบาลตาํบล
เขาชุมทอง หมูที ่1 - 6 ป 2564 โดยแบงเปน 2 รอบคือ รอบ
ที ่1 เดือนมกราคม – เมษายน  ป 2564 รอบที่ 2 คือเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 แลวนําขอมูลท่ีสาํรวจไดใน
รูปแบบ Excel file ตัวละ 3 บาท (เบิกจายจรงิตามจํานวนที่
สํารวจได)  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ.2563 หนาที่ 26  ลําดับที ่8 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 621,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 621,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 621,360 บาท 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 549,360 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไปตามกรอบการบรหิารงานบคุคล  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งชุมชน รวม 166,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 166,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝกอบรมและการศึกษาดงูานของคณะผูบรหิาร  สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ผูนําชุมชน อสม. ฯลฯ 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการดําเนินการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)   หนาที่ 177  ลําดับที ่3 

      

    
โครงการพัฒนาประสิทธภิาพของคณะกรรมการชุมชน  จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการดําเนินการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)   เปลี่ยนแปลง คร้ังที ่2 พ.ศ.
2563 หนาที่ 24  ลําดับที ่7 

      

    
โครงการเยาวชนปลูกปา จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการดําเนินการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครัง้ที ่3 พ.ศ.2563 หนาที่ 2  ลําดบั
ที ่1 

    
โครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพกลุมสตร ี จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเปนคาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม คา
ยานพาหนะรับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาเชาหองประชุม คา
เชาที่พัก คาของที่ระลึก คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและเก่ียวของในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่157  ลําดับที ่9    

      

    
โครงการอบรมและฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่159  ลําดับที ่13 

      

    
โครงการอบรมสอนสาธติการจดัทําขยะอินทรียในครัวเรือน และ
วิธีการทํา EM Ball บําบัดนํ้าเสีย 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการดําเนินการ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครัง้ที ่3 พ.ศ.2563 หนาที่ 3  ลําดบั
ที ่2 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 125,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ       

    
โครงการแขงขันฟุตบอล  เทศบาลตาํบลเขาชุมทอง จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนครผููฝกสอน คาเบีย้เลีย้ง
นักกีฬา คาเงินรางวัล ของรางวัล ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ 
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ นศ 0023.5/ว 44 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่161 ลําดับที ่5  

      

    
โครงการฝกทักษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนครูผูฝกสอน คาเบีย้เลีย้ง
นักกีฬา ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ 
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ นศ 0023.5/ว 44 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่162 ลําดับที ่7  

      

    
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนครูผูฝกสอน คาเบีย้เลีย้ง
นักกีฬา ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ 
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- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนที่สดุ นศ 0023.5/ว 44 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่161 ลําดับที ่6  
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 43,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 43,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดงานวันกตัญู  จํานวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาดอกไม คาเชาเครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอ่ืนที่
จําเปน คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการฯ    
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ 
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ นศ 0023.5/ว 44 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่163 ลําดับที ่11  

      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาดอกไม คาเชาเครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอ่ืนที่
จําเปน คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการฯ    
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ 
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ นศ 0023.5/ว 44 ลง
วันท่ี 24 มกราคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่160 ลําดับที ่1 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,746,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,026,140 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,026,140 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 946,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพรอมทัง้เงินปรับปรงุ
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535    
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรบัการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตาํแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถิ่น
และอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน  

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 298,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางของลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรงุ
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
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นครศรธีรรมราช เร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 712,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ ที่
ปฏิบติังานในกองชางพรอมเงินปรบัปรงุตาํแหนง ตามกรอบการ
บริหารงานบคุคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
จางทั่วไปตามกรอบการบรหิารงานบคุคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถงึปจจุบัน   

      

  
งบดําเนินงาน รวม 696,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
ของ พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดงันี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบตุรที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบยีบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบตุรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แกไข
เพ่ิมเติมจนถงึปจจบัุน 

      

   
คาใชสอย รวม 286,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทน้ี  คาติดตั้งไฟฟา คาตดิตั้งประปาฯ คาติดตัง้
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 0740 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสอืสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ  

      

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบยีบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
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ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559  

    
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศนและตดัแตงก่ิงไมในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลตาํบล
เขาชุมทอง 

จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบคุคลปรับปรุงภูมิทัศนและตดัแตงก่ิงไม
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่100 ลําดับที ่63 

      

   
คาบํารงุรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกต ิ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเทศบาล 
2) พระราชบัญญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 254 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่
เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสด ุและคาสาธารณปูโภค 
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คาวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวน
เทป คลิป เทป เกาอ้ีพลาสติก นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ   

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สวิซต
ไฟฟา เทปสายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ   

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสิง่ของเครื่องใชตาง  ๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
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ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

   
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน 
ซีเมนต กระเบื้องสังกะส ีตะปู ฯลฯ  
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง กุญแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 85,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรหรอื

การแพทย สารสม คลอรีน เคมีภัณฑ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ ดังนี้  
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หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภท 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรอืบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนงัสือสัง่การ  ดังน้ี    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาํแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จัดเปนวัสดุและครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 24,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 24,000 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เพ่ือเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน 4 ตัว จํานวน 14,000 บาท 

      

  คุณลักษณะเฉพาะสงัเขป  
- หนัง PU + PVC 
- ความกวางที่นั่งไมนอยกวา 46 ซม. 
- ความลึกที่น่ังไมนอยกวา 47 ซม. 
- ความสงูพนักพิงไมนอยกวา 50 ซม. 
- มีแขนเกาอ้ี 
- เปนไปตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เน่ืองจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ 
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คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ        

    
คาบํารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ  จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรงุครภุัณฑของ
หนวยงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได เชนครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารงุรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมบํารงุตามปกติหรือคาซอมกลาง) 
- เปนไปตามระเบยีบและหนังสือสัง่การ ดงัน้ี  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
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งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 2,556,320 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,556,320 บาท 

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,556,320 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    
เงินชดเชยคากอสราง (คา K ) จํานวน 98,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสญัญาแบบปรับคาได ตาม
หนังสือ กค. (กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม  
2561 เรื่องซักซอมแนวทางในการปฏิบติัในการกําหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ สัญญาแบบปรบัราคาได (คา K) 

      

   
คาบํารงุรักษาและปรับปรงุทีด่ินและสิ่งกอสราง       

    

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอนกรีต   
ซอยทุงนาใน หมูที่ 2  ต.ควนเกย  อ.รอนพิบูลย  
จ.นครศรีธรรมราช 

จํานวน 2,458,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาขยายผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิว
จราจร กวาง 6.00 เมตร  
ยาว 250.00 เมตร หรือพ้ืนที่การกอสรางไมนอย
กวา 1,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง เลขที ่001/2564 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ครั้งที ่1/2563 หนาที ่18 ลําดับที ่17 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 5,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติัราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

      

    
โครงการรณรงคหนูนอยอนุรักษทรัพยากรนํ้า จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ
รับจาง คาตอบแทนวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ
เก่ียวของในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาทีท่องถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่9  ลําดบัท่ี 1 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 13,629,614 บาท 

  
งบกลาง รวม 13,629,614 บาท 

   
งบกลาง รวม 13,629,614 บาท 

   
คาชําระหน้ีเงินตน จํานวน 1,945,364 บาท 

      

  เพ่ือจายชาํระหนี้เงินตนใหแกสํานักงานกองทุนสงเสรมิกิจการ
เทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาลใหถูกสุขลักษณะ
จํานวน 602,364 บาท ตามสญัญา เลขท่ี 1332/21/2557  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ชําระงวดท่ี 7  
เพ่ือจายชาํระหนี้เงินตนใหแกธนาคารกรุงไทย เพื่อดําเนิน
โครงการปรบัปรงุ/เพ่ิม ทอสงนํ้าประปาภายในเขตเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง จํานวน  1,343,000 บาท ตามคาํขอ
เลขที ่CL10813300016101 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ชําระงวด
ที ่3 

      

   
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 379,622 บาท 

      

  เพ่ือจายชาํระดอกเบีย้ใหแกสาํนักงานกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาลใหถูกสุขลักษณะ
จํานวน 77,862 บาท ตามสัญญา เลขท่ี 1332/21/2557  
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 ชําระงวดท่ี 7 เพื่อจายชําระดอกเบีย้ 
ใหแกธนาคารกรงุไทย เพื่อดําเนินโครงการปรับปรงุ/เพ่ิม ทอสง
นํ้าประปาภายในเขตเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
จํานวน  301,760 บาท ตามคําขอเลขท่ี CL 10813300016101  
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ชําระงวดท่ี 3 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 185,000 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ซึ่งเปน
ผูประกันตนตามกฎหมายในอัตรา รอยละ 5 ของคาจาง
คาตอบแทน 
เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
2) พระราชบัญญติัประกันสังคม พ.ศ.2533 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบญัญติั
เงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
- เปนไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้ 
1) พระราชบัญญติัเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
2) หนังสือสํานักงานประกันสังคม ดวนท่ีสุด ที ่รง 0625/
ว 5344 ลงวันที่ 16  ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช
พระราชบัญญติัเงินทดแทน (ฉบับ 2) พ.ศ.2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนทดแทน 

      

   
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 648,000 บาท 

      

  เพ่ือชวยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวดันครศรธีรรมราช 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 

      

   
เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ  จํานวน 7,790,640 บาท 

      

  เงินสงเคราะหผูสูงอาย ุสําหรับจายเปนเงินสงเคราะหผูสูงอายุ  
เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเบ้ียยังชีพผูสงูอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว5360 ลง
วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏบิัติในการจาย
เบี้ยยังชีพผูสงูอายแุละเบีย้ยงัชีพความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ ที ่นศ 0023.3/ว66 
ลงวันที ่6 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบตัิในการ
จายเบีย้ยังชพีผูสงูอายแุละเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองทองถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสงัคม  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,693,560 บาท 

      

  เงินสงเคราะหคนพิการสําหรบัจายเปนเงินสงเคราะหคนพิการ   
เปนไปตามระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดงันี ้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบ้ียความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ ว5360 ลง
วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏบิัติในการจาย
เบี้ยยังชีพผูสงูอายแุละเบีย้ยงัชีพความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ดวนท่ีสดุ ที ่นศ 0023.3/ว66 
ลงวันที ่6 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบตัิในการ
จายเบีย้ยังชพีผูสงูอายแุละเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองทองถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานขอมูล
สวัสดิการสงัคม  

      

   
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 6,000 บาท 

      

  เงินสงเคราะหผูปวยโรคเอดส สําหรับจายเปนเงินสงเคราะห
ผูปวยโรคเอดส  รวมจํานวน 1 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน 
เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 4 
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชพี ผูปวย
เอดสการจายเงินใหแกผูมีสทิธิตามระเบียบนี ้ให อปท. จายเปน 
เงินสด หรือโอนเงินเขาบัญชเีงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรบั
เบี้ยผูปวยเอดสหรือในนามผูดูแลผูปวยเอดสเปนรายเดือน 
ภายในวันที ่10 ของทุกเดือน  
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สํารองจาย จํานวน 230,536 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณฉีุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย อัคคภีัย วาตภยัภยัแลง ภัยหนาวฯลฯ)หรือกรณีท่ี
มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากทีง่บประมาณตัง้จาย
ไว  หรือเพ่ือปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือ  กรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทน้ี 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2560 ถึงฉบับที ่2 พ.ศ.2561 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาใชจายเก่ียวกับการจราจร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดาํเนินการและจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช
เก่ียวกับการจราจรตาง ๆ  ใชในการทาส ีตีเสน การจัดทํา
เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล โดยพจิารณาจากเงิน
คาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันท่ี 4 ตุลาคม 2539  

      

    
คาบํารงุสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  จํานวน 40,420 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบาํรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยถือปฏบิัตติาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และตามหนังสือ
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่  100/2545 ลง
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2545 ตั้งจายในอัตราไมนอยกวารอยละเศษ
หน่ึงสวนหก ของรายรับจรงิในปงบประมาณที่ผานมา (ไมรวม
เงินกูจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดที ่มท 0891.4/ว 2502 ลง
วันท่ี 20 สิงหาคม 2553  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเขาชุม

ทอง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสดุที ่มท 0891.3/
ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550  

      

   
เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เงินชวยคาทาํศพ 
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทาํศพ พนักงาน ลูกจางที่เสยีชีวติ
ระหวางรบัราชการ จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบยีบ  และหนังสือสัง่การ  ดังน้ี   
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 90 ลว. 25 ธ.ค.2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ผูรบั
บํานาญ ลูกจาง และพนักงานจางถงึแกความตาย พ.ศ.2560 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั
นครศรธีรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรบับํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถงึแกความตาย พ.ศ.2561 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 482,472 บาท 

      

  เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตาม
กฎหมาย  ของรายรับตามกฎกระทรวง ฉบับที ่4 พ.ศ.2542 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2550  ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการ
รายรับ ไมรวมพันธบัตร เงินกูและเงินอุดหนุนจากรฐับาล 
ตามพระราชบญัญติั  ระเบียบ  และหนังสือสัง่การดงัน้ี  
1)  พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2500  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40 ลง
วันท่ี 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 41 ลง
วันท่ี 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 28 ลง
วันท่ี 21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
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สวนท่ี  3 
 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายรับประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

 
ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ .ศ.2564 

 รายรับจริง 
หมวดรายได ป 2561 ป 2562 ป 2563 
ประเภทรายไดจากการจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 623,176.00 620,579.00 1,047,446.00 
ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา 2,585.22 2,666.99 0.00 
ประเภทคาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต 4,800.00 9,800.00 4,800.00 
ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา 

650,000.00 650,000.00 500,000.00 

ประเภทรายไดทีเ่กิดจากทรพัยสิน  0.00 0.00 1,111.51 
รวมรายรับ 1,280,561.22 1,283,045.99 1,553,357.51 

 
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ .ศ.2564 

 รายจายจริง 
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 
งบดําเนินงาน 1,259,107.29 1,258,009.31 991,027.08 
ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 540,000.00 648,000.00 369,000.00 
ประเภทรายจายเพือ่บํารงุ หรือซอมแซมทรัพยสิน  32,260.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดสํุานักงาน 13,500.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดุกอสราง 0.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดุอื่น ๆ 0.00 20,000.00 0.00 
ประเภทวัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 
ประเภทคาไฟฟา 675,347.29 590,009.31 622,027.08 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจาย 1,259,107.29 1,258,009.31 991,027.08 
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รายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําปงบประมาณ 2564       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  1,638,000 บาท  แยกเปน     
  รายได เปนเงิน  1,638,000  บาท        
   คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 982,500 บาท   
     ประมาณการจากจํานวนผูขอใชบริการ 888 ครัวเรือน      
   คาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต จํานวน 4,000 บาท   
     ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับปที่ผานมา      
   เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา จํานวน 648,000 บาท   

    
 

เพื่อชวยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     

   รายไดที่เกิดจากทรัพยสิน  จํานวน 3,500 บาท   
     ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับปที่ผานมา      
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รายละเอียดประมาณการจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําปงบประมาณ 2564       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  1,638,000 บาท รายจายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน     

      งบดําเนินงาน  เปนเงิน 1,638,000 บาท        
      คาใชสอย  รวม 668,000 บาท   

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ   

     

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 648,000 บาท   

    

 

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

     

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 20,000 บาท   

     

  

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรกัษาทรพัยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
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งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรงุหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณปูโภค 

      คาวัสดุ  รวม 115,000 บาท   

   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000 บาท   

     

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

 

 

   

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 20,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคา วัสดุ ไฟฟาและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟา  
สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เทปแผงวงจร เบรกเกอร เทปพัน
สายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    
   วัสดุกอสราง  จํานวน 50,000 บาท   

     

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

 

 

   

      วัสดุการเกษตร  จํานวน 5,000 บาท   

     

  

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

   

  

   วัสดุอื่น  จํานวน 20,000 บาท   

     

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

   คาสาธารณูปโภค  รวม 855,000 บาท   
   คาไฟฟา  จํานวน 885,000 บาท   

    

 

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

 
              

แผนงานงบกลาง 
แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสราง
ความเขมแขง็
ของชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

รวม 

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย   

 

  

         

    แผนงาน   

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจาย
เฉพาะการประปา 

648,000                   648,000 

คาชําระดอกเบีย้ 379,622                   379,622 
เงินชวยพิเศษ 10,000                   10,000 
รายจายตามขอผูกพนั                       
คาใชจายเก่ียวกับการจราจร 10,000                   10,000 
คาบํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 

40,420                   40,420 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชน
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

100,000                   100,000 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

100,000                   100,000 

เบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 6,000                   6,000 
คาชําระหนี้เงนิตน 1,945,364                   1,945,364 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 185,000                   185,000 
เบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ 7,790,640                   7,790,640 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000                   8,000 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

482,472                   482,472 

สํารองจาย 230,536                   230,536 
เบี้ยยังชพีคนพิการ 1,693,560                   1,693,560 
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งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝาย
การเมอืง) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก 

                  120,000 120,000 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

                  1,490,400 1,490,400 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายก
องคการบรหิารสวนตําบล 

                  198,720 198,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   695,520 695,520 
เงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รอง
นายก 

                  120,000 120,000 

เงินเดือน (ฝาย
ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง     712,320     549,360   441,360 677,400 1,059,720 3,440,160 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน     2,700             84,000 86,700 
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง     24,000     72,000   28,380 36,000 76,440 236,820 
เงินเดือนพนักงาน     946,920       1,182,960 478,800   6,469,260 9,077,940 
เงินวิทยฐานะ               42,000     42,000 
คาจางลูกจางประจํา     298,200             996,480 1,294,680 
เงินประจําตําแหนง     42,000       42,000 42,000   246,000 372,000 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร     50,000             100,000 150,000 
คาเบีย้ประชุม                   15,000 15,000 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

                5,000 120,000 125,000 

คาเชาบาน                   204,000 204,000 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

    10,000       20,000 5,000 20,000 15,000 70,000 

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                       
คาจางเหมาบริการ     10,000       150,000 150,000 100,000 320,000 730,000 
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ 

            10,000     80,000 90,000 

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

                      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     30,000         20,000   280,000 330,000 
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คาใชจายในการรังวัดท่ีสาธารณะ                   15,000 15,000 
คาใชจายในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลเขาชุมทอง 

                  420,000 420,000 

โครงการแขงขันฟุตบอล เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

      45,000             45,000 

โครงการงานปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั และงานกู
ชีพกูภัย 

                756,000   756,000 

โครงการจัดงานวันกตัญ ู       13,000             13,000 
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ       30,000             30,000 
โครงการจางเหมาบุคคลทําความ
สะอาดตลาดสดและหองน้ํา
เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

                  86,400 86,400 

โครงการชวยเหลือประชาชนในเขต
เทศบาล 

                100,000   100,000 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสนิ 

                  100,000 100,000 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศนและตัด
แตงก่ิงไมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

    216,000               216,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

                15,000   15,000 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

                15,000   15,000 

โครงการฝกทักษะกีฬาแกเด็กและ
เยาวชน 

      20,000             20,000 

โครงการฝกอบรมการจัดต้ังชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
 
 

                100,000   100,000 
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โครงการฝกอบรมและการศึกษาดู
งานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ผูนํา
ชุมชน อสม. ฯลฯ 

        30,000           30,000 

โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

            220,000       220,000 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชน 

        50,000           50,000 

โครงการเยาวชนปลูกปา         6,000           6,000 
โครงการเยาวชนรวมใจอนุรักษ
พลังงาน 

            6,000       6,000 

โครงการรณรงคหนนูอยอนรุักษ
ทรัพยากรน้ํา 

  5,000                 5,000 

โครงการรวมใจลดการใชพลังงาน
เทศบาลตําบล เขาชุมทอง 

            8,000       8,000 

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาตางๆ 

      60,000             60,000 

โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตร ี

        50,000           50,000 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

              378,770     378,770 

โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

            50,000       50,000 

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบยีนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

            9,360       9,360 

โครงการอบรมและฝกอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

        20,000           20,000 

โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทํา
ขยะอินทรียในครัวเรือน และ
วิธีการทํา EM Ball บําบัดน้ําเสีย 
 

        10,000           10,000 
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เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 

            25,000       25,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม     30,000       40,000 50,000   60,000 180,000 

คาวัสด ุ

วัสดุเครื่องแตงกาย             15,000   30,000   45,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสง     5,000       10,000   10,000 15,000 40,000 
วัสดุคอมพิวเตอร     25,000       15,000 15,000   85,000 140,000 
วัสดุสํารวจ                 14,000   14,000 
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ     150,000       5,000 10,000   10,000 175,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่                   270,000 270,000 
วัสดุสนาม                 40,000   40,000 
วัสดุกีฬา               10,000     10,000 
วัสดุเครื่องดบัเพลิง             2,000   60,000   62,000 
วัสดุงานบานงานครัว     5,000       40,000 10,000   45,000 100,000 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     85,000       5,000   20,000   110,000 
คาอาหารเสริม (นม)               687,916     687,916 
วัสดุการเกษตร             5,000     10,000 15,000 
วัสดุกอสราง     50,000       5,000 5,000     60,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร             5,000     5,000 10,000 
วัสดุสํานักงาน     30,000       20,000 20,000   95,000 165,000 

คาสาธารณูปโภค 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   65,000 65,000 
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล                   6,000 6,000 
คาไฟฟา                   350,000 350,000 
คาบริการไปรษณยี                   15,000 15,000 
คาบริการโทรศัพท                   120,000 120,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครภุัณฑสํานักงาน                       
เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1  
ตัว 

                  6,500 6,500 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  
จํานวน 4 ตัว 

    14,000               14,000 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน จํานวน 1 เครื่อง 
 
 

                  

42,300 42,300 
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เพื่อเปนคาจัดซื้อชั้นวางแฟมต้ัง 40 
ชอง แบบมีลอเลื่อน จํานวน 2 ตู 

                  8,580 8,580 

ครภุัณฑคอมพิวเตอร                       
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร 
All in One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

                  23,000 23,000 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

                  22,000 22,000 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ จํานวน 4 ตัว 

                  10,000 10,000 

ครภุัณฑงานบานงานครัว                       
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตง
พุมไม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง 

                  11,000 11,000 

ครภุัณฑไฟฟาและวิทย ุ                       
เพื่อเปนคาจัดซื้อครุภณัฑเครื่อง
กําเนิดไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 

                23,300   23,300 

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องรับ – สง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ   
จํานวน 12 เครื่อง 

                48,000   48,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครภุัณฑ 

    10,000       40,000     40,000 90,000 

ครภุัณฑการเกษตร                       
เพื่อจายเปนจัดซื้อเครื่องเขน็ลอคู 
จํานวน 1 คัน 

            2,500       2,500 

ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร                       
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมลั
ติมิเดียโปรเจคเตอร  ระดับ SVGA  
ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง 

                  14,100 14,100 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียง
พรอมอุปกรณ 

                  30,400 30,400 
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คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค                       
เงินชดเชยคากอสราง (คา K )     98,320               98,320 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

                      

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสท
ฟลทติกคอนกรีต  ซอยทุงนาใน 
หมูท่ี 2  ต.ควนเกย  อ.รอนพิบูลย 
จ.นครศรีธรรมราช 

    2,458,000               2,458,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนนุสวนราชการ                       
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั
ใหกับเดก็เล็ก – ประถมศึกษาปที่ 
6 สําหรับโรงเรยีนในเขตเทศบาล 

              1,240,000     1,240,000 

รวม 13,629,614 5,000 5,302,460 168,000 166,000 621,360 1,932,820 3,634,226 2,069,700 14,670,820 42,200,000 
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