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รายงานรายละเอียดประมาณรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลกะทูน 
อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 42,058,500 บาท แยกเปน  
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 14,774,721 บาท 
   งบกลาง รวม 14,774,721 บาท 
     งบกลาง รวม 14,774,721 บาท 
     คาชำระหนี้เงนิกู จำนวน 1,002,530 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาชำระเงินตนของเงินกูตาม   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.9/2560 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2560   
 สัญญากูเงนิลขที่ ร.4/2559 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.24/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.25/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.26/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.27/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.28/2563 ลงวันที่ 17ธ.ค. 2563   
 ใหแกสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภมูิภาค ธนาคารออมสิน   
     คาชำระดอกเบี้ย จำนวน 213,134 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาชำระดอกเบ้ียของเงินกูตาม   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.9/2560 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2560   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.4/2559 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.24/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.25/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.26/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.27/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563   
 สัญญากูเงนิเลขที่ ร.28/2563 ลงวันที่ 17ธ.ค. 2563   
 ใหแกสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน   
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     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 260,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนายจางใน

อัตรารอยละ 5 ของคาจางท่ีเทศบาลจะตองจาย 
  

 เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจางตามพระราชบัญญัติ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

  

   1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   
   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว

9  ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจาง   

  

   3 .ห นั ง สื อ ส ำนั ก งา น  ก .จ . ก .ท . แ ล ะ  ก .อ บ ต . ด ว น ที่ สุ ด  ที่                                  
มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง     

  

     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 12,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง

พนักงานจาง โดยประมาณทั้งปที่เทศบาลจะตองจายตามพระราชบัญญัติ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

  

   1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   
   2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 

2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
  

     เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จำนวน 10,098,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ จำนวน           

12 เดือน ถือปฏิบัติตาม   
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ   

  

     เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 2,152,800 บาท 
 เพ่ือจายเปนเบี้ ยความพิการใหแกผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ จำนวน 

12  เดือน ถือปฏิบัติตาม  
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ   

  

     เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จำนวน 120,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสใหแกผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบ จำนวน  

12 เดือน ถือปฏิบัติตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
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     เงินสำรองจาย จำนวน 200,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจำเปนฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการ

บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน  เชน การปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย น้ำปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน โรคติดตอ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และหนังสือ
สั่งการตางๆที่เก่ียวของ        

  

     รายจายตามขอผูกพัน   
       คาใชจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   
       คาใชจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับทองถิ่น จำนวน 93,502 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ไมนอย

กวา รอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพแหงชาติ กรณีรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงิน
อุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ลานบาทเปนไปตามประกาศ ระเบียบ และหนงัสือ
สั่งการ  ดังนี้  

  

   1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561   

  

       คาใชจายสงเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำนวน 31,000 บาท 
 เพ่ือใชจายเปนคาบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตามหลักเกณฑการคำนวณใน

อัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหก(0.00167) ของรายรับจริงทุกประเภทของ
งบประมาณปที่ลวงมาแลว ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แตทั้งนี้ตองไมเกินหาแสนบาท ดำเนินการตาม  

  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเก่ียวกับคาบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555   

  

   2.หนังสือ ที่ ส.ท.ท. 1117/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง 
การชำระคาบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ประจำป 
2561  และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
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       เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จำนวน 541,755 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น             
พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจำป ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงนิกู 
เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) เปนไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

  

   1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500   
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2546    
  

   3) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น    
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560 เรื่อง 
ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  

   4) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น    
ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวัน 12 กรกฎาคม 2560 และระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆทีเ่ก่ียวของ   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป  รวม 8,014,504 บาท 
   งบบคุลากร รวม 5,989,640 บาท 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,625,920 บาท 
     เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 696,520 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกคณะผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี 

จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน ถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทน
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  

  

     คาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจำตำแหนงใหแก คณะผูบริหารทองถ่ิน ไดแก 

นายกเทศมนตรี จำนวน  1  คน รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน 
จำนวน 12 เดือน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย 
เงินเดือนและคาตอบแทน  ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

  

     คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 
 เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพิ เศษใหแกคณะผูบริหารทองถ่ิน ไดแก  

นายกเทศมนตรี  จำนวน  1  คน รองนายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน 
จำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือน
และคาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   

  

     คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหาร
สวนตำบล 

จำนวน 199,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหาร และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวน
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

  

     คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

จำนวน 1,490,40 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาของ 
อปท. จำนวน  12  เดือน  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
เงิน 0 เดือน และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  
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     เงินเดือน (ฝายประจำ)  รวม 3,363,720 บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,930,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงานเทศบาล 

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559  

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122  
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 84,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานเทศบาล ไดแก เงินคาตอบแทนราย

เดือนใหแก นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา 
และเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตามกรอบ
อัตรากำลังดำเนินการตาม  

  

   1.ประกาศ ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑการให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547  

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ  2548 เรื่องแนวทางปฏิ บัติ เก่ียวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดใหขาราชการการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงนิเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือน
เทากับอัตราเงินประจำตำแหนง)   

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท. 0809.3/ว 1372    
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799    
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
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     เงินประจำตำแหนง จำนวน   168,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 

ไดแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12 
เดือน  ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลง
วันที่ 28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 7) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงนิเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2)   

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2124   
ลงวันที่ 25 เมษายน 2559  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      

  

     คาจางลูกจางประจำ จำนวน 241,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจางประจำและเงินปรับปรุงคาจาง ใหแก  ลูกจางประจำ  

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง (ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่ 28  มีนาคม  2561  

  

   2.หนังสือ สำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 2535  
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561   เรื่อง ประกาศ กทจ.  นครศรีธรรมราช  
เรื่อง กำหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ   

  

     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 918,720 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ท่ี มท. 0809.5/ว
81 ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.             
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง  

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810   
ลงวันที่  13  สิงหาคม  2557  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข 
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราชที่ นศ. 0023.2/ว 3799     
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
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     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง  จำนวน 22,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง ไดแก คาครองชีพชั่วคราว ใหแก 

พนักงานจาง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง  ดำเนินการตาม  
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว 1372     
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)  

  

   2.หนังสือสำนักงาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     

  

   งบดำเนินงาน  รวม 1,987,864 บาท 
     คาตอบแทน  รวม 340,000 บาท 
     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน ๆ (เงินโบนัส) 

ดำเนินการตาม  
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินให
เปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  

  

   2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจำปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ . 2557 และหนั งสือสั่ งการ อ่ืนๆ ที่ เก่ียวของ และ
คาตอบแทนอื่น ๆ ที่จำเปนท่ีจัดอยูในรายจายประเภทนี้ โดยดำเนินการตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวของกับคาตอบแทนประเภทนั้นๆ  

  

     คาเบี้ยประชุม  จำนวน 10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมในการประชุมตางๆของคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการและการ
ประชุมอ่ืนๆที่เก่ียวของ  ของเทศบาลตำบลกะทูน    

  

     คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  

  

   2 .ห นั ง สื อ  ก ร ม ส ง เส ริ ม ก ารป กค รอ งท อ ง ถ่ิ น  ด ว น ม าก  ท่ี  ม ท                           
0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
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     คาเชาบาน  จำนวน 180,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ เปนไปตาม

ระเบียบ  
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

  

   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่  12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ   

  

     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
          เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ื อจ าย เป น เงิน ช วย เหลื อการศึ กษ าบุ ต รให แก พนั ก งาน เท ศบ าล

นายกเทศมนตรีและลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่  3 )            
พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ    

  

          เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรผูบริหารทองถ่ิน จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกนายกเทศมนตรีดำเนินการตาม   
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 )              
พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ    

  

     คาใชสอย รวม 762,864 บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
 โครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติ งานดานสื่อสาร

ประชาสัมพันธ 
จำนวน 109,000 บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ
ปฏิบัติงานดานสื่อสารประชาสัมพันธโดยจายเปนคาจางเหมาบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานดานสื่อสารประชาสัมพันธ  จำนวน 1 อัตรา ดำเนินการตาม 

  

   1 .พระราชบัญญั ติ  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ.2560 

  

   2.หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ ว 4003 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
(2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 120 
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     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 213,864 บาท 
   1.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จำเปนที่จัด

อยูในรายจายประเภทนี้ คารับวารสารหนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ  
คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และอื่นๆที่จัดอยู ในรายจายประเภทนี้  
คาธรรมเนียม และคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธของเทศบาล คาเชา
ทรัพยสินตางๆ คาจัดทำกรรมธรรมประกันภัยรถของเทศบาล คาจางเหมา
ทำความสะอาดตางๆ 

  

   2.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการเพ่ือใหผูรับจางทำการอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งไมใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาสูบน้ำ คาจางแบก
หามสัมภาระ คาบริการกำจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพยสิน ฯลฯ ดำเนินการตามหนังสือ 
     1.พระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 
พ.ศ.2560 
     2.หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ ว 4003 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   

  

     รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 150,000 บาท 
   (1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจการปฏิบัติงาน

หรือตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล  
  

   (2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น คณะกรรมการที่สภาทองถ่ิน
ตั้งข้ึน ประชุมในหนวยงาน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
คณะทำงานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวของ ประชุมประชาคมหมูบานตามอำนาจหนาที่ กฎหมายระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด และการประชุมอ่ืนๆ ที่
จำเปนในการ ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

   (3)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ขอ (1),(2) และ (3)ดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เก่ียวของคาใชจายในการจัดงานตางๆซึ่งเปนวันสำคัญของทางราชการ เพ่ือ
ใชจ ายในการ จัดงานต าง ๆ ซึ่ ง เป นวันสำคัญของทางราชการ เชน             
วันปยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีตาง ๆ 
และกิจกรรมเทิดพระเกียรติตางๆ  รวมทั้งการเขารวมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชเสาวนียและงาน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม เปนไปตาม  
     1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่13 
พ.ศ. 2552  
     2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขัน กีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.                    
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พ.ศ.2559  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
     คาใชจายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบล  
กะทูน 

จำนวน 10,000 บาท 

 คาใชจายในการดำเนินโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจายเปน
คาใชจายในการเลือกตั้งเลือกตั้งซอมและ เลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน โดยคาใช จายเปนไปตามอัตรา
คาใชจายตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดดำเนินการตาม 
หนังสือ ที่ มท 0808.2 / ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการเลือกตั้งทองถิ่น  และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ   

  

     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจายเปน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ

เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานจาง ตลอดจนผูที่ผูบริหารสั่งใหปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ ดำเนินการระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ    

  

     คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จำนวน 10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย พวงมาลา ชอดอกไม และกระเชาดอกไมในงาน

กิจกรรมตางๆ ที่มีความจำเปน และความเหมาะส ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพ่ือมอบให
บุคคลตางๆ คาพวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม 

  

     คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 100,000 บาท 
 คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ ผูบริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808 .2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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     โครงการถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 
และมอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคคลตนแบบ เนื่องในวันทองถ่ินไทย 

จำนวน 20,000 บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนิน โครงการถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาอยูหัวรัชกาลที่ 5 และมอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคคล
ตนแบบ เนื่องใน “วันทองถิ่นไทย ประจำป 2565” เพ่ือจายเปนคาๆจัดทำ
ปายไวนิลโรงการ คาจางเหมาจัดดอกไมสด คาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ ในการ
จัดปายนิทรรศการ คาปจจัยถวายพระ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เปนไปตาม  
  1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562 
  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท.             
พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 101 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

     คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 50,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม 

ปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดำเนิน การซอมแซม
บำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
  (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
  (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
เปน ไปตาม หนั งสือกรมส งเสริมการปกครองทองถิ่น  ด วนมาก ที่                      
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

  

      คาวัสดุ รวม 345,000 บาท 
     วสัดสุำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ 

โตะ เกาอ้ี ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึง
คาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน  
ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่                    
มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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     วสัดไุฟฟาและวิทยุ  จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาตาง ๆ เชน หลอดไฟ ปลั๊กไฟสายไฟ ฯลฯ  

ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน ดำเนินการตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

  

     วสัดงุานบานงานครัว จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบูผงซักฟอก ฯลฯ  

ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงคาใช 
จายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน ดำเนินการ
ต าม   ห นั งสื อ ก ร ม ส ง เส ริ ม ก า รป ก ค รอ งท อ งถิ่ น  ด ว น ม าก  ที่                                
มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

     วสัดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 150,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมัน  หลอหลื่น  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันเบรก

น้ำกลั่นและน้ำมันอ่ืนๆที่เก่ียวของสำหรับรถยนต รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค 
รถจักรยานยนต และเครื่องยนต หรือเครื่องจักรกลอ่ืนๆที่เก่ียวของ โดยมี
แผนการใชเครื่องยนตทุกประเภท ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

     วสัดกุารเกษตร จำนวน 5,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาวัสดุทางการเกษตรตางๆ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน  เชน  คาขนสง 
คาภาษี  คาติดตั้ง  เปนตน  ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณ
รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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     วัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรดำเนินการตามหนังสือ     

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095       
ลงวันที่  28  พฤษภาคม   2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำป ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

  

     วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 70,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี    
คาติดตั้ง เปนตน ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

     คาสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท 
     คาไฟฟา จำนวน 300,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสำหรับสำนักงานและอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความ

รับผิดชอบของเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808 .2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

     คาบริการโทรศพัท  จำนวน 80,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน ดำเนินการ

ต าม ห นั งสื อ  ก ร ม ส ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งท อ งถิ่ น   ด ว น ม าก  ที่                                 
มท 0808.2/ ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  

     คาบริการไปรษณีย จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร  

และอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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     คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 130,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ตตำบลระบบความเร็ว

สูงและคาปรับปรุงดูแลเว็บไซดของเทศบาลตำบลกะทูนดำเนินการตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 
1095ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

  

     คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เก่ียวของ จำนวน 10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาเชาพ้ืนที่เว็บไซดและคาธรรมเนียมที่เก่ียวของของเทศบาล

ตำบลกะทูนดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

   งบลงทุน  รวม 37,000 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 37,000 บาท 
     ครุภัณฑสำนักงาน   
       จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 5,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น ขนาด 3 ฟุต 

จำนวน 1 ตู (ตั้งตาม ราคาตามทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ)  

  

     ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 32,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 

เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาิกา  ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
จำนวน 1 หนวย 
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
  - มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา   
4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา    
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB          
จำนวน 1 หนวย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
  - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  



 60  

  - มี ช อ ง เชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง  
  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 483,800 บาท 
     งบบุคลากร รวม 479,000 บาท 
       เงินเดือน (ฝายประจำ)  รวม 479,000 บาท 
       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 215,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงาน

เทศบาล จำนวน 12 เดือน  ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม 
  1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. 
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122  ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 
เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวของ 

  

       คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 264,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช.ที่ นศ. 0023.2/ว 3799    
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

  
 
 
 
 
 



 61  

 
 
 
   งบดำเนินงาน รวม 4,800 บาท 
     คาตอบแทน รวม 4,800 บาท 
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร    
       เงินชวยเหลือการศกึษาบตุรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 4,800 บาท 
 เพ่ื อจ าย เป น เงิน ช วย เหลื อการศึ กษ าบุ ต รให แก พนั ก งาน เท ศบ าล

นายกเทศมนตรีและลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม   
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541และที่แกไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่  3 )          
พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

  

   งานบริหารงานคลัง  รวม 3,245,700 บาท 
     งบบุคลากร รวม 2,922,900 บาท 
       เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 2,922,900 บาท 
       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 1,384,000 บาท 
 จายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงานเทศบาล 

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559    

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122    
ลงวันที่  29 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  

       เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 24,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตาม

กรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ  จากเงินเดือน     
ลงวันที่ 22 เมษายน 2547    

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท.0809.3/ว 28 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนหนอกเหนอืจากเงนิเดือน (การกำหนดใหขาราชการ หรือพนักงาน 
และตามคำสั่งเทศบาลตำบลกะทูน ที่ 37/2563 เรื่องใหพนักงานเทศบาล
ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) มีคำสั่งใหพนักงานเทศบาล ราย
นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ  ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการไดรับ
เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ตามหนังสือกองอำนวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 4 ท่ี นร.5119.1/2758 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
เรื่องเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสูรบ จำนวน 1 ข้ัน เปนรายเดือนๆ ละ 930 
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บาท (เการอยสามสิบบาทถวน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป 
 
 

       เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 
 จายเปนเงินประจำตำแหนง  ใหแกพนักงานเทศบาล  จำนวน  1  อัตรา ไดแก 

ผูอำนวยการกองคลัง  จำนวน  12  เดือน  ดำเนินการตาม  
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 652        
ลงวันที่ 28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่  7) และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)    

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2124       
ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

       คาจางลูกจางประจำ จำนวน 530,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางประจำและเงินปรับปรุงคาจาง ใหแกลูกจางประจำ จำนวน 

12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียว 
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 
28  มีนาคม  2561   

  

   2.หนังสือ สำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ ว 2535     
ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เรื่อง  ประกาศ กทจ.  นครศรีธรรมราช  
เรื่อง กำหนดอัตราคาจางและการใหลูกจางของเทศบาลไดรับคาจาง(ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ  

  

       คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 933,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเลื่อนข้ันคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตาม  

ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม   

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว81 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)   

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกับพนักงานจาง   

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810     
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799     
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
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เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    
 
 

       เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 9,900 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง ไดแก คาครองชีพชั่วคราวใหแก 

พนักงานจาง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลังเนินการตาม 
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว 1372       
ลงวันท่ี  1  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.   
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
(ฉบับที่ 2)  

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799      
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

   งบดำเนนิงาน  รวม 304,800 บาท 
     คาตอบแทน รวม 44,800 บาท 
       คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ดำเนินการ
ตาม 

  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  

     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 8,800 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจาง 

ประจำผูมีสิทธเิบิกดำเนินการตาม   
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)      
พ.ศ. 2549  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  

   คาใชสอย รวม 160,000 บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท 
   1.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปนที่จัดอยู

ในรายจายประเภทนี้ คารับวารสารหนังสือพิมพ  และวารสารตางๆ คาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ และอื่นๆ ที่จัดอยูในรายจายประเภทนี้ คาธรรมเนียม 
และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธของเทศบาล     
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   2.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการเพ่ือใหผูรับจางทำการอยางใดอยางหนึ่ง    
ซึ่งไมใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางแบกหามสัมภาระ          
คาซอมแซมทรัพยสิน ฯลฯ ดำเนินการตามหนังสือ  
     1. พระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. 2560 หนังสือ ที่  นศ 0023.5/ว 4003 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ การดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวของ 

  

     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน   
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการ

เดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง ฯลฯ ดำเนินการระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   

  

       คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ประจำ

พนักงานจาง กองคลัง ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

       คาบำรุงรักษาและซอมแซม จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนฝกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ประจำ  

พนักงานจาง กองคลัง ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1095  ลงวันที ่ 28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจายงบประมาณรายจายประจำป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษา
ทรพัยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้       

  

   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
   (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1 ) ห นั งสื อกรมส งเส ริ ม การป กครอ งท อ ง ถ่ิน  ด วน มาก  ที่  มท                         
0808.2/ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
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จำแนกประเภท รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว1752      
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน    
     3) หนั งสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ดวนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง หลักการ
จำแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523      
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจำปในลักษณะคาใชสอยและ
คาสาธารณูปโภค   

     คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 
       วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  

เครื่องคำนวณไฟฟา ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
ดำเนิ น  การตามหนั งสือกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่ น  ด วนมาก                         
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

       วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 60,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่น ๆ ที่

เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

   งบลงทุน  รวม 18,000 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 18,000 บาท 
       ครุภัณฑสำนักงาน   
       จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิดมีแผน

ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.) เปน
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
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       ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
       เครื่องพิมพ ขาว-ดำ จำนวน 12,000 บาท 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED ขาวดำ คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน 
 - เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพสำหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
(ppm) 
 - มีหนวยความจำ (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB  
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถายสำเนาเอกสารได  
- สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สำเนา  
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา   
1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้งตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

  

   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  รวม 355,320 บาท 
     งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
       เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 355,320 บาท 
       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 355,320 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงานเทศบาล

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม 
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. 
นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122  ลงวันที่29 กุมภาพันธ 2559  
เรื่อง  ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม 96,000 บาท 
     งบดำเนินงาน รวม 96,000 บาท 
       คาใชสอย รวม 96,000 บาท 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
           โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยทรัพยสินและสถานที่ราชการของสำนัก 
งานเทศบาลตำบลกะทูน 

จำนวน 96,000 บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจางเหมารักษาความปอดภัยทรัพยสิน
และสถานที่ราชการของสำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน โดยจายเปนคาจาง
เหมาบุคคล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดำเนินการตาม 

  

   1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560   
   2.หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ ว 4003 ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) 
หนาที่ 109    

  

   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวม 675,440 บาท 
     งบบุคลากร รวม 173,000 บาท 
       เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 173,000 บาท 
       คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 173,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง
ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว81 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810   
ลงวันที ่ 13  สิงหาคม  2557  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช.ที่ นศ. 0023.2/ว 3799  
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
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   งบดำเนินงาน รวม 452,440 บาท 
     คาตอบแทน รวม 110,000 บาท 
       คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 100,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาปวยการของสมาชิก อปพร.ท่ีปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที ่ฯลฯ 

เปนไปตาม 
  

   1.พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 
พ.ศ. 2562   

  

   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา สมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ     

  

       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  

  

   2 .ห นั ง สื อ  ก ร ม ส ง เส ริ ม ก ารป กค รอ งท อ ง ถ่ิ น  ด ว น ม าก  ที่  ม ท                  
0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    

  

       คาใชสอย รวม 342,440 บาท 
       รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
           โครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 324,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจางเหมาบุคคลปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยโดยจายเปนคาจางเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำจำนวน 
1 อัตราและพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน 
ดำเนินการตาม 

  

   1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
   2. หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว4003  ลงวันที่  22 กรกฎาคม  2563  

เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565) 
หนาที่ 109      

  

           โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนในชวงเทศกาลตางๆ จำนวน 18,440 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน

ชวงเทศกาลตางๆ ประจำปงบประมาณ 2565 เพ่ือจายเปนคาเชาโตะ เกาอ้ี 
คาปายประชาสัมพันธ คาเชาเต็นท คาปวยการของ อปพร. คาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ฯลฯ  เปนไปตาม 

  

   1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 14  
พ.ศ. 2562 
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   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

  

   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และ
หนังสือสั่งการอื่นๆที่ เกี่ยวของ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวของเปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 - 2565) หนาที่ 108 

  

   งบลงทุน รวม 25,000 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 25,000 บาท 
       ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   
       จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต จำนวน 25,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต ขนาด 2 แรงมา บาร 18 นิ้ว  

จำนวน 1 เครื่อง   
  

   งบเงินอุดหนุน  รวม 25,000 บาท 
     เงินอุดหนุน  รวม 25,000 บาท 
       เงินอุดหนุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
         โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ
อำเภอ 

  

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลตำบลพิปูนตามโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ 

จำนวน 25,000 บาท 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 762,800 บาท 
   งบบคุลากร รวม 758,000 บาท 
     เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 758,000 บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 396,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป  ใหแก พนักงานเทศบาล

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม 
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122  
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง  ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวของ 

  

     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 350,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จำนวน 12 เดือน  ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท0809.5/ว81 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี  มท 0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810       
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799      
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     

  

     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 12,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง ไดแก คาครองชีพชั่วคราว ใหแก 

พนักงานจาง จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลังดำเนินการตาม 
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท. 0809.3/ว 1372   
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจางและ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)   

  

   2.หนังสือสำนักงาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799     
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     
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   งบดำเนินงาน รวม 4,800 บาท 
     คาตอบแทน รวม 4,800 บาท 
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 4,800 บาท 
 เพ่ื อจ าย เป น เงิน ช วย เหลื อการศึ กษ าบุ ต รให แก พนั ก งาน เท ศบ าล

นายกเทศมนตรีและลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2549  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ    

  

   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,747,635 บาท 
     งบบุคลากร รวม 5,573,500 บาท 
       เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 5,573,500 บาท 
       เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 3,800,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงานครู

เทศบาล  จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง เปนไปตาม 
  

   1.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 

  

   2.พระราชบัญญัติ  เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   

  

   3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหนงและวิทย
ฐานะพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ 5 
มกราคม 2550  

  

       เงินวิทยฐานะ จำนวน 210,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะ  ใหแก พนักงานครูเทศบาล จำนวน 12 เดือน  

ตามกรอบอัตรากำลัง เปนไปตาม 
  

   1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   
   2.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บำเหน็จบำนาญและเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
  

   3.พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
พ.ศ. 2547 

  

   4.พระราชบัญญัติ  เงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนง
ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

  

   5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ตำแหนงและวิทย
ฐานะพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประกาศ ณ 5 
มกราคม 2550      
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       คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 1,560,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม  

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)   

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 
26  สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810     
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799      
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      

  

       เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 3,500 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม   
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว 1372     
ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาลลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799    
ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    

  

   งบดำเนินงาน รวม 2,852,535 บาท 
     คาตอบแทน รวม 52,300 บาท 
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 52,300 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลนายกเทศมนตรี

และลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)                    
พ.ศ. 2549  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ    
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       คาใชสอย รวม 1,930,625 บาท 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
           โครงการจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน 
ประจำปงบประมาณ 2565 

จำนวน 432,000 บาท 

 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการจางเหมาทำความสะอาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดย
จายเปนคาจางเหมาบุคคล จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ดำเนินการ
ตาม 

  

   1 .พระราชบัญ ญั ติ  ก ารจัดซื้ อจั ดจ างและการบริห ารพัสดุภ าครัฐ             
พ.ศ. 2560 

  

   2.หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ ว 4003 ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2563 
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 - 2565) แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
หนาที่ 126      

  

           โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจางศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกะทูน ประจำป
งบประมาณ 2565 

จำนวน 43,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตำบลกะทูน ประจำปงบประมาณ 2565 ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

           รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท 
 1.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จำเปนที่จัดอยู

ในรายจายประเภทนี้ คารับวารสารหนังสือพิมพ และวารสารตางๆ คาเย็บ
หนังสือ เขาปกหนังสือ และอื่นๆที่จัดอยูในรายจายประเภทนี้ คาธรรมเนียม 
และคาเชาที่ดิน คาโฆษณาและเผยแพรประชาสมัพันธของเทศบาล  
2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพ่ือใหผูรับจางทำการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
ไมใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางแบกหามสัมภาระ คาซอมแซม
ทรัพยสิน ฯลฯ  ดำเนินการตามหนังสือ 
     1 .พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพั สดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว4003 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลัก เกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสอืสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ   
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     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
       คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการ

เดินทางไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
พนักงานจาง ฯลฯ ดำเนินการระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ   

  

     คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จำนวน 50,000 บาท 
 คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของ ผูบริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณ
รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

       โครงการจัดกิจกรรมคายการเรียนรูในระดับปฐมวัย จำนวน 18,500 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมคายการเรียนรูในระดับปฐมวัย

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559    

  

       โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ จำนวน 94,800 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559    

  

       โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาในสังกัด ทต.กะทูน จำนวน 1,172,325 บาท 
 1.เพ่ือจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ใน อัตราคนละ 21 บาท / วัน จำนวน 245  วัน  ดังนี ้
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย จำนวน 30 คน เปนเงนิ 154,350บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนายูง จำนวน 29 คน เปนเงิน149,205 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมารามจำนวน  45 คน เปน เงิน 
231,525 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม จำนวน 43 คนเปน เงิน 
221,235 บาท  
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2.เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน รายหัว ในอัตราคนละ 1,700 บาท 
ดังนี้ 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือยจำนวน 30 คน เปนเงิน 51,000 บาท  
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนายูง จำนวน 29  คน เปนเงนิ 49,300  บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม จำนวน  45  คน เปนเงิน 
76,500บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม  จำนวน  43  คน  เปนเงิน 
73,100  บาท                          
3.เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียน ในอัตราคนละ  200 บาท ดังนี้ 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย จำนวน 30 คน เปนเงิน 6,000 บาท  
    - ศนูยพัฒนาเดก็เล็กบานายูง จำนวน  29  คน  เปนเงิน 5,800 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม  จำนวน  45  คน เปนเงิน 
9,000 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ วัดโพธาราม จำนวน 43 คน เปน เงิน .
8,600 บาท 
4.เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียน ในอัตราคนละ  200  บาท ดงันี้ 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย จำนวน  30 คน เปนเงิน 6,000 บาท  
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานายูง จำนวน  29  คน  เปนเงิน  5,800  บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม  จำนวน  45 คน เปนเงิน   
9,000 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม จำนวน 43 คนเปน เงิน         
8,600 บาท 
5.เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ  300 บาท ดังนี ้
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย  จำนวน 30 คน เปนเงิน 9,000 บาท          
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนายูง จำนวน 29 คน เปนเงิน 8,700 บาท  
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม จำนวน  45  คน เปนเงิน 
13,500 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม จำนวน 43 คน เปน เงิน              
12,900 บาท   
6.เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในอัตราคนละ  430 บาท ดังนี ้
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย จำนวน 30 คน เปนเงิน 12,900บาท 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนายูง  จำนวน  29  คน เปนเงิน 12,470 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม จำนวน 45 คน  เปนเงิน 
19,350 บาท 
    - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม จำนวน 43  คน เปนเงิน      
18,490บาท 
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   ดำเนินการตาม 
     1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 4110       
ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล) และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ  ทั้งที่ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน(2561-2565) แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หนาที่ 127     

       คาวัสดุ รวม 809,610 บาท 
       วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 809,610 บาท 
 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ  7.37 บาท / วัน 

จำนวน 260 วันใหกับเด็กเล็กสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังตอไปนี้    
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนางเอ้ือย จำนวน 30 คน เปนเงิน  
57,486  บาท            
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ านนายูง จำนวน  29  คน  เปน เงิน  
12,470  บาท                         
  - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดศรีมาราม จำนวน  45  คน เปนเงิน 
86,229 บาท              
  - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธาราม จำนวน 43 คน เปนเงิน 
82,397 บาท  และจายเปนคาอาหารเสริม(นม) ในอัตราคน ละ 
7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน(จำนวน 52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน ) 
สำหรับโรงเรียนศกึษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6  
ดังตอไปนี้ 
  - โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ จำนวน 115  คน  เปนเงิน 
220,363  บาท    
  - โรงเรียนบานหวยกลาง จำนวน 110 คน เปนเงนิ 210,782 บาท 
  - โรงเรียนวัดนางเอ้ือย  จำนวน 73 คน เปนเงิน 139,883  บาท   
ดำเนินการตาม 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 
ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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     คาสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 
       คาไฟฟา จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกะทูน   
       คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใชระบบอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
   งบลงทุน รวม 70,000 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 70,000 บาท 
       ครุภัณฑสำนักงาน   
       จัดซื้อพัดลมพรอมติดตั้ง จำนวน 70,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพัดลมพรอมติดตั้งสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตำบลกะทูน 
  

   งบเงินอดุหนุน รวม 1,251,600 บาท 
     เงินอุดหนุน รวม 1,251,600 บาท 
       เงินอุดหนุนสวนราชการ   
       โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ ๒๑๘ จำนวน 483,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ

มิตรภาพท่ี 218 อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน  จำนวน  115  คน  อัตรา
คนละ  21/วัน จำนวน  200 วัน ดำเนินการตาม 

  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3924 ลงวันที่  
8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจำปงบประมา ณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล) และระเบียบหนังสือสัง่การอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  

       โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยกลาง จำนวน 462,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหวยกลาง อุดหนุนเปน

คาอาหารกลางวัน จำนวน 110 คน อัตราคนละ 21/วัน จำนวน 200 วัน 
ดำเนินการตาม 

  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล) และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
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       โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนางเอ้ือย  จำนวน 306,600 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดนางเอื้อย อุดหนุนเปน

คาอาหารกลางวัน จำนวน 73 คน  อัตราคนละ  20/วัน จำนวน 200 วัน  
ดำเนินการตาม 

  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล) และระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ    
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 495,830 บาท 
   งบบคุลากร รวม 180,000 บาท 
     เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 180,000 บาท 
     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 180,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน  เงินเลื่อนข้ันคาตอบแทน ใหแก พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จำนวน 12 เดือน  ตามกรอบอัตรากำลัง 
ดำเนินการตาม 

  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)    

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่  
26  สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ. 0023.2/ว 2810      
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ. 0023.2/ว 3799     
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

       งบดำเนินงาน รวม 139,830 บาท 
       คาตอบแทน รวม 5,000 บาท 
           คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

  

   2 .ห นั ง สื อ ก รม ส ง เส ริ ม ก า ร ป ก ค รอ งท อ งถิ่ น  ด ว น ม าก  ที่  ม ท                        
0808.2/ว 2409 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
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       คาใชสอย รวม 134,830 บาท 
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
           คาจางเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการเปนการจางใหผูรับจางทำการอยางหนึ่งอยาง

ใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดังแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณ
รายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  

           จางเหมาสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

จำนวน 12,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ดำเนินการตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
       โครงการรณรงคเรื่องการกำจัดขยะในพ้ืนที่ตำบลกะทูน จำนวน 12,020 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคเรื่องการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบล 

กะทูน  ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก           
ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

  

       โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จำนวน 60,810 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก     
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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   งบลงทุน รวม 16,000 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 16,000 บาท 
       ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
       จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน * ราคา 

16,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 
1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน 1 
หนวย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1ชอง 
 - มี ช อ ง เ ชื่ อ ม ต อ ร ะ บ บ เค รื อ ข า ย  (Network Interface) แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth ตั้ งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  

   งบเงินอดุหนุน รวม 160,000 บาท 
     เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 
       เงินอุดหนุนองคกรประชาชน   
       โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข จำนวน 160,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน จำนวน 8 หมูบานๆ ละ 

20,000 บาท   
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 21,340 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 21,340 บาท 
     คาใชสอย รวม 21,340 บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
        โครงการเสริมสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุ จำนวน 11,340 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางคุณคาภูมิปญญาผูสูงอายุดำเนิน 

การตามหนั งสือกรมสงเสริมการปกครองท องถิ่ น  ด วนมาก ที่   มท                       
0808.2/ ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

        โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุ และผูพิการดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 444,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 444,000 บาท 
     คาใชสอย รวม 444,000 บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
        โครงการจางเหมาเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม จำนวน 444,000 บาท 
 เพ่ือเปนคาใชจายการดำเนินโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษา สิ่งแวดลอม 

ตำบลกะทูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยจายเปนคาจางเหมาบุคคล
จัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 4 อัตรา  รายละเอียดดังนี้  
    1) งานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน  2 อัตรา  
    2) งานเก็บขยะ จำนวน  2 อัตรา    
    3) คาวัสดุตางๆ ดำเนินการตาม  
           1.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ. 2560   
           2.หนังสือ ที่ นศ 0023.5/ว 4003 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดำเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่ เกี่ยวของ   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(2561-2565) หนาที่ 131   
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 702,800 บาท 
   งบบคุลากร รวม 653,000 บาท 
     เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 653,000 บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 377,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป  ใหแก พนักงานเทศบาล

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122  
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวของ    

  

     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 276,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป  ใหแก พนักงานเทศบาล

จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ท่ี มท. 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3) 

  

    2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทัว่ไปเก่ียวกับพนักงานจาง 

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 2810      
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ว 3799       
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

   งบดำเนินงาน รวม 49,800 บาท 
     คาตอบแทน รวม 9,800 บาท 
       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   

  

   2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
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     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 4,800 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลนายกเทศมนตรี 

และลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม   
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ ศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2541 และที่ แก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3 )      
พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  

   คาใชสอย รวม 40,000 บาท 
     รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   
       รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 
 จายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จำเปนท่ีจัดอยูใน

รายจายประเภทนี้  ดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
       โครงการพัฒนาสตรีจัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัว ของตำบลกะทูน ประจำป
งบประมาณ 2565 

จำนวน 20,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาสตรีจัดกิจกรรมพัฒนาครอบครัว ของ
ตำบลกะทูน ประจำปงบประมาณ 2565  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 160,310 บาท 
     งบดำเนินงาน รวม 160,310 บาท 
       คาใชสอย รวม 160,310 บาท 
       รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
           โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 92,310 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงดำเนิน 

การตามห นั งสื อ  กรมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่ น  ด วนมาก ที่  มท                      
0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

           โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จำนวน 18,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานตดำเนินการตาม

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 
รายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

           โครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม จำนวน 50,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมดำเนินการ

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

   งบเงินอดุหนนุ รวม 25,000 บาท 
     เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
       เงินอุดหนุนสวนราชการ   
       โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำป 2565 จำนวน 20,000 บาท 
          อุดหนุนที่วาการอำเภอพิปูนตามโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจำป
2565 

  

       โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ 
ประจำป 2565 

จำนวน 5,000 บาท 

          อุดหนุนที่วาการอำเภอพิปูนตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจำป 2565   
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง รวม 2,028,300 บาท 
   งบบคุลากร รวม 1,297,900 บาท 
     เงินเดือน (ฝายประจำ) รวม 1,297,900 บาท 
     เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จำนวน 750,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป ใหแก พนักงานเทศบาล 

จำนวน 12 เดือนตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม 
  

   1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน  และประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559   

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.2/ว 1122       
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวของ   

  

     เงินประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินประจำตำแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ไดแก 

ผูอำนวยการกองชาง  จำนวน 12 เดือน ดำเนินการตาม   
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 
28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เก่ียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) 
และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)  

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ที่ นศ. 0023.2/ว 2124      
ลงวันที่ 25 เมษายน 2559  เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

  

     คาตอบแทนพนักงานจาง จำนวน 490,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทน เงินเลื่อนขั้นคาตอบแทนใหแก พนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป จำนวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากำลังดำเนินการตาม 
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.5/ว 81 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง(ฉบับที่ 3)   

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.5/ ว 36 ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง   

  

   3.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ ว 2810  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  2557 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

  

   4.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ท่ี นศ. 0023.2/ ว 3799   
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    
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     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จำนวน 15,900 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ทั่วไป  จำนวน  12  เดือน  ตามกรอบอัตรากำลัง ดำเนินการตาม  
  

   1.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว 372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 

  

   2.หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ที่ นศ. 0023.2/ ว 3799        
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     

  

   งบดำเนินงาน รวม 708,000 บาท 
     คาตอบแทน รวม 41,000 บาท 
       คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรับ เปนไปตามระเบียบ    
   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
  

   2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิน่ และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

  

     เงินชวยเหลือการศกึษาบุตร   
       เงินชวยเหลือการศกึษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจำ จำนวน 5,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลนายกเทศมนตร ี

และลูกจางประจำผูมีสิทธิเบิกดำเนินการตาม 
  

   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  3 )           
พ.ศ. 2549  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวของ   

  

     คาใชสอย รวม 500,000 บาท 
       คาบำรงุรักษาและซอมแซม จำนวน 500,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้   

  

   (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
   (2) คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการบำรุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     
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     คาวัสดุ รวม 167,000 บาท 
       วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุสำนักงานตางๆซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง 
เปนตน ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

       วัสดุไฟฟาและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ

มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง 
เปนตน ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

  

       วัสดุงานบานงานครัว จำนวน 2,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ

ซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระ
พรอมกัน  เชน  คาขนสงคาภาษี  คาติดตั้ง  เปนตน  ดำเนินการตาม  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมา ก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

       วัสดุกอสราง จำนวน 20,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆซึ่งโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกัน เชน คาขนสงคาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่               
มท 0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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       วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จำนวน 100,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอหลื่น เชน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง 

น้ำมันเบนซิน ฯลฯ เพื่อใชสำหรับรถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุกขยะ เรื่อง
ตัดหญา เครื่องจักรกลหนักทั้งของอบต.และของหนวยงานอ่ืนท่ี ขอรับการ
สนับสนุน และเครื่องยนตอื่นๆที่ เกี่ยวของ สำหรับใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลดำเนินการตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน    

  

       วัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 15,000 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  คอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  โปรแกรม  และอ่ืน ๆ 

ที ่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ซึง่โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงคาใชจายที่ตองชำระพรอมกันเชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน 
ดำเนินการตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่    
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

  

   งบลงทุน รวม 22,400 บาท 
     คาครุภัณฑ รวม 22,400 บาท 
       ครุภัณฑงานบานงานครัว   
           จัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 6,400 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จำนวน  1 ตู   
       ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   
           เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับสำนักงาน * ราคา 

16,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 
1 หนวย 
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จำนวน       
1 หนวย 
 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
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ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา 1ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จำนวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - สามารถใชงานได ไมน อยกวา Wi-Fi (IEEE 802 .11b, g, n, ac) และ 
Bluetooth ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพวิเตอรกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
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แผนงานการเกษตร 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท 
   งบดำเนินงาน รวม 25,000 บาท 
     คาใชสอย รวม 20,000 บาท 
     รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ   
        โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำเทศบาลตำบลกะทูน 

จำนวน 20,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำเทศบาลตำบลกะทูนดำเนินการตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรบั - รายจายงบประมาณรายจายประจำปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  

   คาวัสดุ รวม 5,000  บาท 
     วสัดกุารเกษตร จำนวน 5,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเกษตรดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจำปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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