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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะทูน

              บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลกะทูน จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญติั งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลกะทูนอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลกะทูนจึงขอช้ีแจงใหท้่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสถานะการเงิน
 ดงัน้ี

1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ  านวน  9,271,189.84  บาท

1.1.2 เงินสะสม จ านวน  2,028,482.00  บาท

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ  านวน  2,776,486.06  บาท

1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั จ  านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ  านวน  6,537,300.00  บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่13 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จ  านวน 36,808,214.23 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 308,165.85 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 211,692.29 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 36,347.80 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 6,700.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 500.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 13,697,798.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 22,547,010.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน 1,528,450.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จ  านวน 32,187,387.06 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง 11,142,457.16 บาท

งบบุคลากร 11,954,147.83 บาท

งบด าเนินงาน 5,763,687.34 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

งบลงทุน 2,144,254.73 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,182,840.00 บาท

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ  านวน 1,528,450.00 บาท

(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 674,200.00 บาท

(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 483,000.00 บาท

(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท
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รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

327,035.05 268,000.00 338,000.00

133,561.23 175,500.00 161,000.00

54,160.31 57,000.00 70,000.00

1,000.00 5,400.00 6,000.00

1,577.00 0.00 0.00

517,333.59 505,900.00 575,000.00

17,562,670.35 14,394,000.00 19,060,000.00

17,562,670.35 14,394,000.00 19,060,000.00

22,637,394.00 23,100,000.00 23,000,000.00

22,637,394.00 23,100,000.00 23,000,000.00

40,717,397.94 37,999,900.00 42,635,000.00รวม

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รวมรายได้จัดเก็บเอง

รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจดัสรร

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจ้ากทุน

อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายได้จัดเก็บเอง

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน
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รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

งบกลาง 11,574,592.31 12,271,070.00 13,475,900.00

งบบุคลากร 14,404,273.00 16,273,600.00 17,112,010.00

งบด าเนินงาน 6,560,945.57 6,681,230.00 9,084,390.00

งบลงทุน 3,991,603.00 1,569,000.00 1,364,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,305,000.00 1,205,000.00 1,598,000.00

37,836,413.88 37,999,900.00 42,635,000.00

37,836,413.88 37,999,900.00 42,635,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



 

ส่วนที่  2 

เทศบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลต าบลกะทูน 

อ าเภอพปูิน  จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 42,635,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,281,900

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 2,736,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 633,910

แผนงานงบกลาง 13,475,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,932,110

แผนงานสาธารณสุข 560,480

ด้านบริหารทัว่ไป
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,432,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 582,700

อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม

ประกอบร่างเทศบญัญติั  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลต าบลกะทูน



งาน

10,283,000 10,283,000

2,535,000 2,535,000

7,748,000 7,748,000

2,687,200 3,057,200

310,000 450,000

1,532,200 1,642,200

385,000 505,000

460,000 460,000

66,800 66,800

66,800 66,800

25,000 25,000

25,000 25,000

13,062,000 13,432,000

งาน

582,700

100,000

482,700

582,700

6

                                             รวม 582,700

งบด าเนินงาน 582,700

    ค่าตอบแทน 100,000

    ค่าใชส้อย 482,700

                                             รวม 370,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การรักษาความสงบภายใน
รวมงบ

    ค่าครุภณัฑ์ 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

    ค่าวสัดุ 120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    ค่าตอบแทน 140,000

    ค่าใชส้อย 110,000

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลกะทูน

อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

งบด าเนินงาน 370,000



งาน

5,647,010 5,647,010

5,647,010 5,647,010

545,000 3,077,100

70,000 70,000

475,000 2,056,620

0 950,480

0 1,208,000

0 1,208,000

6,192,010 9,932,110

งาน

144,000 220,480

144,000 144,000

0 76,480

0 340,000

0 340,000

144,000 560,480
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8

                                             รวม 416,480

    ค่าใชส้อย 76,480

งบเงินอุดหนุน 340,000

    เงินอุดหนุน 340,000

รวมงบ

งบด าเนินงาน 76,480

    ค่าตอบแทน 0

                                             รวม 3,740,100

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอ่ืน

    ค่าวสัดุ 950,480

งบเงินอุดหนุน 1,208,000

    เงินอุดหนุน 1,208,000

งบด าเนินงาน 2,532,100

    ค่าตอบแทน 0

    ค่าใชส้อย 1,581,620

รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

งานระดบัก่อนวยัเรียน

และประถมศึกษา



งาน

1,182,000

1,182,000

1,538,000

82,000

1,306,000

150,000

16,000

16,000

2,736,000

งาน

272,400 608,910

272,400 608,910

0 25,000

0 25,000

272,400 633,910
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    เงินอุดหนุน 25,000

                                             รวม 361,510

งบด าเนินงาน 336,510

    ค่าใชส้อย 336,510

งบเงินอุดหนุน 25,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรม

ท้องถิ่น
รวมงบ

งบลงทุน 16,000

    ค่าครุภณัฑ์ 16,000

                                             รวม 2,736,000

    ค่าตอบแทน 82,000

    ค่าใชส้อย 1,306,000

    ค่าวสัดุ 150,000

งบบุคลากร 1,182,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,182,000

งบด าเนินงาน 1,538,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน
รวมงบ



งาน

30,500 1,281,900

30,500 30,500

0 1,251,400

30,500 1,281,900

งาน

13,475,900

13,475,900

13,475,900

    งบกลาง 13,475,900

                                             รวม 13,475,900

                                             รวม 1,251,400

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวมงบ

งบลงทุน 1,251,400

    ค่าครุภณัฑ์ 0

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,251,400

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน

งบกลาง 13,475,900

รวมงบ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ยอดรวม

13,432,000

582,700

9,932,110

560,480

2,736,000

633,910

1,281,900

13,475,900

42,635,000

ยอดรวม

0

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลกะทูนปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลกะทูนมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี

ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน

ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ด้านบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
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เทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน
อ าเภอพิปูน  จังหวดันครศรีธรรมราช

                            โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 67 จึงตราเทศบญัญติัข้ึนไวโ้ดย
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกะทูน และโดยอนุมติัของผูวา่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช

ขอ้ 1. เทศบญัญติั น้ีเรียกวา่ เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ้ 2. เทศบญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 42,635,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 42,635,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน



ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลกะทูน

เห็นชอบ

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

(นายวิรัตน์  ริยาพนัธ)์

ประกาศ ณ วนัท่ี ......................................................................
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 310,000.00

201,139.27 205,692.38 267,051.74 210,000.00 -100.00 % 0.00

24,373.52 36,234.70 33,366.31 37,000.00 -100.00 % 0.00

21,920.00 20,291.00 26,617.00 21,000.00 33.33 % 28,000.00

247,432.79 262,218.08 327,035.05 268,000.00 26.12 % 338,000.00

0.00 931.20 989.40 1,000.00 0.00 % 1,000.00

0.00 166.00 1,051.83 200.00 900.00 % 2,000.00

152,760.00 150,580.00 130,040.00 151,000.00 -0.66 % 150,000.00

1,080.00 1,050.00 1,230.00 1,100.00 81.82 % 2,000.00

0.00 21,928.00 0.00 22,000.00 -77.27 % 5,000.00

0.00 40.00 240.00 100.00 400.00 % 500.00

0.00 75.00 10.00 100.00 400.00 % 500.00

153,840.00 174,770.20 133,561.23 175,500.00 -8.26 % 161,000.00

76,109.76 56,127.78 54,160.31 57,000.00 22.81 % 70,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

อ าเภอ พิปูน  จังหวดันครศรีธรรมราช

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
หมวดภาษีอากร

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยายเสียง

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร

     ค่าปรับการผิดสัญญา

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย์

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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     ดอกเบ้ีย
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

76,109.76 56,127.78 54,160.31 57,000.00 22.81 % 70,000.00

2,000.00 4,000.00 1,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

5,104.02 300.00 0.00 400.00 150.00 % 1,000.00

7,104.02 4,300.00 1,000.00 5,400.00 11.11 % 6,000.00

0.00 0.00 1,577.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,577.00 0.00 0.00 % 0.00

131,567.23 262,533.67 398,598.20 270,000.00 85.19 % 500,000.00

7,841,592.59 7,360,233.13 9,366,601.08 7,400,000.00 35.14 % 10,000,000.00

2,253,831.65 2,196,285.35 2,363,208.32 2,200,000.00 13.64 % 2,500,000.00

88,037.34 76,923.02 97,108.36 77,000.00 42.86 % 110,000.00

1,151,480.77 1,157,393.12 0.00 1,200,000.00 -100.00 % 0.00

2,477,368.43 2,789,181.24 4,443,906.33 2,800,000.00 78.57 % 5,000,000.00

81,037.07 139,608.80 114,868.89 140,000.00 -14.29 % 120,000.00

39,345.49 36,159.50 113,027.17 37,000.00 251.35 % 130,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน
อ าเภอ พิปูน  จังหวดันครศรีธรรมราช

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน
หมวดภาษีจัดสรร

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

     ค่าภาคหลวงแร่

     ภาษีสรรพสามิต

     ภาษีสุรา

     ค่าขายแบบแปลน

13

รวมหมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น
หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืนๆ

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

460,386.00 266,533.00 665,352.00 270,000.00 159.26 % 700,000.00

14,524,646.57 14,284,850.83 17,562,670.35 14,394,000.00 32.42 % 19,060,000.00

7,689,241.00 23,046,741.95 22,637,394.00 23,100,000.00 -0.43 % 23,000,000.00

7,689,241.00 23,046,741.95 22,637,394.00 23,100,000.00 -2.31 % 23,000,000.00

22,698,374.14 37,829,008.84 40,717,397.94 37,999,900.00 12.20 % 42,635,000.00

ยอดต่าง (%)

รวมทุกหมวด

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

รวมหมวดภาษีจัดสรร

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน
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อ าเภอ พิปูน  จังหวดันครศรีธรรมราช

รายรับจริง ประมาณการ



รวม 338,000 บาท

ภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 310,000 บาท

ประมาณไว ้ เน่ืองจากคาดวา่ปีน้ีจะสามารถจดัเก็บได้

ภาษีป้าย จ านวน 28,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา

รวม 161,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 150,000 บาท

ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ปีท่ี
ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์ จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา

ค่าปรับการผดิสัญญา จ านวน 5,000 บาท

ประมาณไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดต้  ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 500 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
กบัปีท่ีผ่านมา

เทศบาลต าบลกะทูน
อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน      42,635,000       บาท              แยกเป็น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
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รวม 70,000 บาท

ดอกเบีย้ จ านวน 70,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา

รวม 6,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 5,000 บาท

ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถจดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึนกวา่
ปีท่ีผ่านมา

รวม 19,060,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 500,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 110,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000 บาท

ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดต้  ่ากวา่ปีท่ี
ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายได้ทีรั่ฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
เทศบาลต าบลกะทูน

อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช



ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 130,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จ านวน 700,000 บาท

ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดสู้งกวา่ปีท่ี
ผ่านมา

รวม 23,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 23,000,000 บาท

ประมาณการไวต้  ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรรไดต้  ่ากวา่ปีท่ี
ผ่านมา

17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
เทศบาลต าบลกะทูน

อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

695,520.00 695,520.00 695,520.00 696,000.00 0 % 696,000

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

198,720.00 198,720.00 198,720.00 199,000.00 0 % 199,000

1,374,480.00 1,374,480.00 1,374,480.00 1,375,100.00 1.81 % 1,400,000

2,508,720.00 2,508,720.00 2,508,720.00 2,510,100.00 0.99 % 2,535,000

1,969,781.00 2,134,800.00 2,193,930.00 2,021,500.00 96.88 % 3,980,000

0.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 28.57 % 108,000

131,000.00 168,000.00 161,000.00 126,000.00 66.67 % 210,000

182,700.00 186,960.00 197,940.00 209,060.00 253.97 % 740,000

1,505,060.00 1,528,920.00 1,561,935.00 1,646,000.00 59.78 % 2,630,000

84,000.00 76,440.00 65,160.00 51,100.00 56.56 % 80,000

3,872,541.00 4,179,120.00 4,263,965.00 4,137,660.00 87.26 % 7,748,000

6,381,261.00 6,687,840.00 6,772,685.00 6,647,760.00 54.68 % 10,283,000
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รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินประจ าต  าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

อ าเภอพิปูน    จังหวดันครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 81,800.00 100,000.00 0 % 100,000

3,650.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

7,140.00 13,340.00 12,560.00 20,000.00 0 % 20,000

168,040.00 180,113.00 166,822.00 118,900.00 34.57 % 160,000

9,690.00 16,966.25 16,883.00 32,000.00 -37.5 % 20,000

188,520.00 210,419.25 278,065.00 280,900.00 10.36 % 310,000

330,036.05 542,298.04 365,409.19 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -21.88 % 250,000

0.00 0.00 0.00 45,000.00 142.22 % 109,000

45,258.00 182,345.80 112,465.00 225,000.00 -11.11 % 200,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,200

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

0.00 0.00 174,114.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 194,200.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 304,600.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

51,443.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใชจ่้ายโครงการถวายราชสกัการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 
 5  และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลตน้แบบ  เน่ืองในวนัทอ้งถ่ินไทย

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประจ าปี “เบิกฟ้ากะทูน” คร้ังท่ี 2

ค่าใชจ่้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร  เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประจ าปี “เบิกฟ้ากะทูน” คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน เก่ียวกบั พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบติังานดา้นส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ

ค่าใชจ่้ายโครงการเทศบาลพบปะ และบริการประชาชน

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบา้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 12,818.40 0.00 0.00 0 % 0

0.00 172,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 100.00 -100 % 0

393,310.00 0.00 112,200.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

171,963.35 237,796.00 297,006.00 235,360.00 6.22 % 250,000

1,500.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 0 % 10,000

5,161.00 73,252.00 55,254.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

998,671.40 1,222,010.24 1,117,448.19 1,404,260.00 9.11 % 1,532,200

83,803.00 89,949.00 89,963.00 90,000.00 0 % 90,000

0.00 2,913.00 51,670.00 20,000.00 0 % 20,000

8,883.00 14,527.00 9,926.00 10,000.00 0 % 10,000

89,700.00 77,902.12 106,420.40 150,000.00 -20 % 120,000

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

84,850.00 124,270.00 136,980.00 170,000.00 -23.53 % 130,000

267,236.00 309,561.12 394,959.40 455,000.00 -15.38 % 385,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ค่าใชจ่้ายโครงการประชุมเพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าใชจ่้ายโครงการเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรของเทศบาล

ยอดต่าง (%)

20

วสัดุส านกังาน

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ขององคก์ร หลกัสูตร " พฒันาศกัยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งเทศบาลต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการจดัการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการฝึกอบรม ทศันศึกษาดูงาน

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวสัดุ

วสัดุการเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

199,376.00 221,851.29 195,726.41 331,000.00 -9.37 % 300,000

4,038.55 2,162.11 1,502.80 10,000.00 0 % 10,000

17,657.00 39,234.00 10,399.00 20,000.00 0 % 20,000

126,280.00 113,120.38 115,288.00 130,000.00 0 % 130,000

347,351.55 376,367.78 322,916.21 491,000.00 -6.31 % 460,000

1,801,778.95 2,118,358.39 2,113,388.80 2,631,160.00 2.13 % 2,687,200

0.00 0.00 11,970.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 5,990.00 0.00 0 % 0

11,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 21,180.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 20,880.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 87,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 115,400.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 5,180.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 34,070.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0

0.00 6,890.00 0.00 0.00 0 % 0

ยอดต่าง (%)

ค่าจดัซ้ือตูว้างเอกสาร

ค่าจดัซ้ือตูส้าขาโทรศพัทท์ั้งระบบพร้อมติดตั้ง

ค่าจดัซ้ือจดัซ้ือตูโ้ชว ์(แสดงผลงาน)

ค่าจดัซ้ือชุดโซฟารับรองแขก

ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีรับรอง 4 ท่ีนัง่

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศพัท์

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจดัซ้ือโทรโข่ง

ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์  แอลอีดี  แบบสมาร์ททีวี  พร้อมจานดาวเทียมอุปกรณ์ครบชุดพร้อม
ติดตั้ง
จดัซ้ือบอร์ดกระจกปิดประกาศ

ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี

ค่าจดัซ้ือท่ีแขวนหนงัสือพิมพ์

21

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 17,900.00 0.00 0 % 0

8,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

32,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 100 % 64,000

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,800

101,745.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

166,635.00 73,990.00 401,570.00 0.00 100 % 66,800

166,635.00 73,990.00 401,570.00 0.00 100 % 66,800

20,000.00 30,000.00 25,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

20,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

20,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

8,369,674.95 8,910,188.39 9,312,643.80 9,303,920.00 40.39 % 13,062,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานบริหารทั่วไป

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

รวมเงนิอุดหนุน

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

22

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

รวมค่าครุภณัฑ์

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

จดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ ส าหรับงานส านกังาน

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเสียง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,031,448.00 1,105,664.50 1,054,260.00 783,000.00 -100 % 0

3,866.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

42,000.00 42,000.00 42,000.00 14,375.00 -100 % 0

401,600.00 410,580.00 432,720.00 460,000.00 -100 % 0

571,551.00 599,760.00 624,000.00 739,625.00 -100 % 0

60,125.00 53,400.00 41,640.00 34,000.00 -100 % 0

2,110,590.00 2,211,404.50 2,194,620.00 2,031,000.00 -100 % 0

2,110,590.00 2,211,404.50 2,194,620.00 2,031,000.00 -100 % 0

50,250.00 59,400.00 45,750.00 33,000.00 81.82 % 60,000

22,810.00 13,080.00 62,250.00 75,000.00 6.67 % 80,000

73,060.00 72,480.00 108,000.00 108,000.00 29.63 % 140,000

37,200.00 49,040.00 29,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 518.40 0.00 0 % 0

46,033.00 71,312.90 43,594.50 50,000.00 0 % 50,000

99,788.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการจดัท าหรือปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษี
23

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าและปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเทศบาลต าบลกะ
ทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการให้บริการในช่วงพกัเท่ียงและออกบริการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ินนอก
สถานท่ี

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินประจ าต  าแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 5,500.00 10,000.00 100 % 20,000

183,021.00 120,352.90 78,612.90 112,000.00 -1.79 % 110,000

49,172.00 39,384.15 38,835.05 40,000.00 0 % 40,000

15,030.00 72,100.00 79,885.00 80,000.00 0 % 80,000

64,202.00 111,484.15 118,720.05 120,000.00 0 % 120,000

320,283.00 304,317.05 305,332.95 340,000.00 8.82 % 370,000

15,980.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 5,500.00 11,000.00 0.00 0 % 0

0.00 5,990.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 2,990.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 8,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0 % 0

0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0 % 0

0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

3,000.00 5,900.00 7,500.00 0.00 0 % 0

จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารกระจกเล่ือน

จดัซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

ค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานส านกังาน

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED ขาวด า

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน

ค่าจดัซ้ือตูเ้ยน็

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

จดัซ้ือบอร์ดกระจกปิดประกาศ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
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จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

วสัดุคอมพิวเตอร์

รวมค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

17,865.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

58,845.00 77,880.00 81,500.00 0.00 0 % 0

58,845.00 77,880.00 81,500.00 0.00 0 % 0

2,489,718.00 2,593,601.55 2,581,452.95 2,371,000.00 -84.39 % 370,000

10,859,392.95 11,503,789.94 11,894,096.75 11,674,920.00 15.05 % 13,432,000

0.00 0.00 0.00 80,000.00 12.5 % 90,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

0.00 0.00 297,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 324,000.00 0 % 324,000

0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 % 96,000

0.00 0.00 0.00 10,590.00 53.73 % 16,280

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 46,420

50,196.00 39,696.00 49,991.20 0.00 0 % 0

50,196.00 39,696.00 346,991.20 430,590.00 12.1 % 482,700

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางทอ้งถนน

รวมค่าใช้สอย

ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และซอ้มอพยพหนีไฟ แก่ขา้ราชการ พนกังาน
 ลูกจา้ง สมาชิกสภา สมาชิกอพปร ผูน้  าชุมชน ของเทศบาลต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมารักษาความปลอดภยัทรัพยสิ์นและสถานท่ีราชการของ
ส านกังานเทศบาลต าบลกะทูน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาบุคคลปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

50,196.00 39,696.00 356,991.20 510,590.00 14.12 % 582,700

16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

16,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

16,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

66,196.00 39,696.00 406,991.20 510,590.00 14.12 % 582,700

0.00 42,874.36 12,810.00 0.00 0 % 0

0.00 42,874.36 12,810.00 0.00 0 % 0

0.00 42,874.36 12,810.00 0.00 0 % 0

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

จดัซ้ือป้ายสามเหล่ียมหยดุตรวจแบบกล่องไฟ

รวมค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน

ครุภณัฑอ่ื์น

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

วสัดุอ่ืน

รวมค่าวสัดุ

ค่าวสัดุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

ค่าใชจ่้ายโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั

รวมค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

93,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

93,000.00 42,874.36 12,810.00 0.00 0 % 0

159,196.00 82,570.36 419,801.20 510,590.00 14.12 % 582,700

0.00 3,249,216.00 3,272,220.00 3,490,000.00 5.16 % 3,670,000

0.00 0.00 52,500.00 168,000.00 25 % 210,000

40,149.00 2,018,063.48 1,442,520.00 1,465,395.00 15.81 % 1,697,010

0.00 173,475.67 112,260.00 81,300.00 -13.9 % 70,000

40,149.00 5,440,755.15 4,879,500.00 5,204,695.00 8.50 % 5,647,010

40,149.00 5,440,755.15 4,879,500.00 5,204,695.00 8.50 % 5,647,010

0.00 30,446.00 61,206.00 40,000.00 75 % 70,000

0.00 30,446.00 61,206.00 40,000.00 75 % 70,000

0.00 0.00 0.00 432,000.00 0 % 432,000

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลต าบลกะ
ทูน

รวมค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน

รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั

จดัซ้ือถงัดบัเพลิง

รวมค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินวิทยฐานะ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000

48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

48,000.00 0.00 0.00 432,000.00 9.95 % 475,000

48,000.00 30,446.00 61,206.00 472,000.00 15.47 % 545,000

0.00 0.00 11,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 43,550.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 55,050.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 55,050.00 0.00 0 % 0

88,149.00 5,471,201.15 4,995,756.00 5,676,695.00 9.08 % 6,192,010

190,000.00 360,000.00 396,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,500

0.00 0.00 19,992.00 20,000.00 -100 % 0

49,990.00 57,448.00 56,022.00 58,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 63,500

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดักิจกรรมเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ

ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเขา้ค่ายพกัแรมเด็กอนุบาล 3 ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพพนกังานครูเทศบาลและ
บุคลากรทางการศึกษา พนกังานจา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลต าบลกะทูน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร

จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อ้ี

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

14,280.00 18,680.00 0.00 0.00 0 % 0

1,653,880.00 2,204,400.00 1,874,540.00 1,445,510.00 3.74 % 1,499,620

1,908,150.00 2,640,528.00 2,346,554.00 1,523,510.00 3.81 % 1,581,620

583,096.32 557,875.00 520,385.80 923,650.00 2.9 % 950,480

583,096.32 557,875.00 520,385.80 923,650.00 2.90 % 950,480

2,491,246.32 3,198,403.00 2,866,939.80 2,447,160.00 3.47 % 2,532,100

119,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

27,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

69,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

217,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

217,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1,220,000.00 1,164,000.00 1,120,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 444,000.00 1.8 % 452,000

0.00 0.00 0.00 484,000.00 -1.65 % 476,000

0.00 0.00 0.00 252,000.00 11.11 % 280,000ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันางเอ้ือย

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นห้วยกลาง

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

จดัซ้ือโต๊ะพร้อมเกา้อ้ียาว

รวมค่าครุภณัฑ์

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดักิจกรรมต่างๆส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ค่าใซจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใวจ่้ายการบริหารสถานศึกษา

จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าอาหารเสริม (นม)

รวมค่าวสัดุ

รวมค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนวดักะทูนเหนือ มิตรภาพท่ี 218



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,220,000.00 1,164,000.00 1,120,000.00 1,180,000.00 2.37 % 1,208,000

1,220,000.00 1,164,000.00 1,120,000.00 1,180,000.00 2.37 % 1,208,000

3,928,366.32 4,362,403.00 3,986,939.80 3,627,160.00 3.11 % 3,740,100

4,016,515.32 9,833,604.15 8,982,695.80 9,303,855.00 6.75 % 9,932,110

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,650

0.00 41,178.60 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 115,860.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 21,140.00 -100 % 0
ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี

ค่าใชจ่้ายโครงการฉีดวคัซีนและระงบัโรคพิษสุนขับา้และฉีดยาคุมก าเนิดสุนขัและแมว

ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าตอบแทน

รวมงบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมเงนิอุดหนุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

30



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 59,093.60 55,920.00 17.72 % 65,830

0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0

0.00 41,178.60 59,093.60 224,920.00 -66.00 % 76,480

0.00 41,178.60 59,093.60 224,920.00 -66.00 % 76,480

0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 160,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

60,000.00 0.00 160,000.00 0.00 100 % 340,000

60,000.00 0.00 160,000.00 0.00 100 % 340,000

60,000.00 41,178.60 225,993.60 224,920.00 85.17 % 416,480

60,000.00 41,178.60 225,993.60 224,920.00 149.19 % 560,480

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมแผนงานสาธารณสุข

ค่าใชจ่้ายโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

รวมเงนิอุดหนุน

รวมงบเงนิอุดหนุน

อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

ค่าจดัซ้ือรถเข็นชนิดนัง่

รวมค่าครุภณัฑ์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าใชจ่้ายโครงอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค์

รวมค่าใช้สอย

งบลงทุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 6,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 27,900.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 23,040.00 0.00 0.00 0 % 0

46,148.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

46,148.00 23,040.00 0.00 0.00 0 % 0

46,148.00 23,040.00 0.00 0.00 0 % 0

46,148.00 23,040.00 0.00 0.00 0 % 0

46,148.00 50,940.00 0.00 0.00 0 % 0

17,619.00 182,880.00 232,680.00 247,600.00 158.48 % 640,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนกังาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบด าเนินงาน

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูพิ้การ

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศกัยภาพของผูสู้งอาย ุผูพิ้การ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมค่าครุภณัฑ์

รวมงบลงทุน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง

ค่าครุภณัฑ์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

390,760.00 398,160.00 291,925.00 336,200.00 36.82 % 460,000

71,340.00 65,820.00 32,863.00 27,000.00 48.15 % 40,000

479,719.00 646,860.00 557,468.00 610,800.00 93.52 % 1,182,000

479,719.00 646,860.00 557,468.00 610,800.00 93.52 % 1,182,000

0.00 27,000.00 36,000.00 36,000.00 100 % 72,000

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

0.00 27,000.00 36,000.00 46,000.00 78.26 % 82,000

271,600.00 375,038.00 321,350.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 182,800.00 -72.65 % 50,000

0.00 0.00 0.00 336,000.00 0 % 336,000

0.00 12,436.00 16,532.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 0.00 58,260.00 20,000.00 4,400 % 900,000

271,600.00 387,474.00 396,142.00 558,800.00 133.72 % 1,306,000

9,947.00 9,893.00 9,463.00 20,000.00 0 % 20,000

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -60 % 10,000

0.00 0.00 4,605.22 15,000.00 33.33 % 20,000

48,600.00 148,756.40 39,200.00 60,000.00 0 % 60,000วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุก่อสร้าง

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รวมค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

33

เงินประจ าต  าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น

รวมงบบุคลากร

งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

16,550.00 13,800.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

75,097.00 172,449.40 53,268.22 170,000.00 -11.76 % 150,000

346,697.00 586,923.40 485,410.22 774,800.00 98.50 % 1,538,000

0.00 0.00 53,300.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 65,383.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 77,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 62,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้

ครุภณัฑส์ ารวจ

จดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว

ค่าจดัซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและสายไฟฟ้าจ านวน 100 เมตร  

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซ้ือป๊ัมบาดาล

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ามอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ลูกลอยไฟฟ้า

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร

จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี

ค่าจดัซ้ือชุดโซฟา

ค่าจดัซ้ือผนงักระจกอลูมิเนียมพร้อมเคา้เตอร์

ครุภณัฑส์ านกังาน

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 44000 บีทียู

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ

รวมงบด าเนินงาน

วสัดุคอมพิวเตอร์

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

34



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

8,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8,050.00 21,000.00 360,183.00 0.00 100 % 16,000

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100 % 0

1,452,765.00 1,340,870.89 932,100.00 874,000.00 -100 % 0

1,452,765.00 1,340,870.89 932,100.00 905,000.00 -100 % 0

1,460,815.00 1,361,870.89 1,292,283.00 905,000.00 -98.23 % 16,000

2,287,231.00 2,595,654.29 2,335,161.22 2,290,600.00 19.44 % 2,736,000

31,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 489,000.00 -100 % 0

347,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 219,900.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าใชจ่้ายส าหรับบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสิ์น

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลกะทูน

รวมค่าครุภณัฑ์

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

35

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับงานประมวลผล

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ ส าหรับงานส านกังาน

จดัซ้ือเทปวดัระยะ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าวอีเด่ือ หมู่ท่ี 8

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิง หมู่ท่ี 4

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหนองไทร หมู่ท่ี 2  ต าบลกะทูน

โครงการปรับปรุงอาคารส านกังาน



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 252,000.00 0.00 0 % 0

515,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

90,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 141,900.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 184,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 57,400.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

0.00 0.00 375,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 143,900.00 -100 % 0

0.00 0.00 0.00 49,900.00 -100 % 0

433,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 243,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 105,000.00 0.00 0 % 0

110,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

330,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

1,858,200.00 243,000.00 1,609,300.00 1,504,700.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้นนายก้ิน  วิจารา – บา้นนายบุญฤทธ์ิ

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าใชจ่้ายโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณอาคารส านกังานเทศบาลต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบา้นนายรม  แมนวงศ ์–
 ชุมชนป่าคา  หมู่ท่ี  7

ค่าใชจ่้ายโครงการบุกเบิกถนนสายเช่ือมสมัพนัธ์  หมู่ท่ี 5

ค่าใชจ่้ายโครงการบุกเบิกถนนสายปาริฉตัรอุทิศ หมู่ท่ี 6 ต.กะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการบุกเบิกถนนจากสวนนายสมนึก เกตุชู-สนันาต าบลนาเขลียง หมู่ท่ี 6

ค่าใชจ่้ายโครงการบุกเบิกถนนสายเขานา -สวนนายประทิพย ์ประสิทธ์ หมู่ท่ี 7 ต.กะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการขยายระบบประปาหมู่บา้น

ค่าใชจ่้ายโครงการเจาะบ่อบาดาล บา้นนายงู หมู่ท่ี 3

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนนสายสนัอ่าวเก็บน ้าคลองกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น  หมู่ท่ี 4

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ ซีเมนตค์อนกรีต สายป่าคา หมู่ท่ี 7 
ต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนนสายปาริฉตัรอุทิศ

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายสุพร ปรีชา ถึง บา้นนายนุโรจน์ โสต
ทิพย(์สายโพธาราม 4 )

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมิตรภาพ หมู่ท่ี 2

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

36

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายสร้อย ถึง คลองกะทูน หมู่ท่ี 7(ช่วงท่ี 1)

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายสร้อย ถึง คลองกะทูน หมู่ท่ี 7(ช่วงท่ี 2)

ค่าใชจ่้ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากเขตชลประทาน แยกพ่ีหลวง2  -  หนองไทร 
หมู่ท่ี 2



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1,858,200.00 243,000.00 1,609,300.00 1,504,700.00 -100 % 0

1,858,200.00 243,000.00 1,609,300.00 1,504,700.00 -100 % 0

0.00 0.00 56,100.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 56,100.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 56,100.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 56,100.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 495,000.00 0.00 0 % 0

4,145,431.00 2,838,654.29 4,495,561.22 3,795,300.00 -27.91 % 2,736,000

รวมงบลงทุน

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าใชจ่้ายโครงการขุดลอกคลองกะทูน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งานบ าบัดน า้เสีย

รวมค่าวสัดุ

รวมงบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

วสัดุอ่ืน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

37

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวมงานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมงานบ าบัดน า้เสีย

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 19,435.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 497,350.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 355,000.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 871,785.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 871,785.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 871,785.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 871,785.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

98,905.00 69,740.00 82,133.00 0.00 100 % 172,400

170,180.00 64,041.00 7,090.00 0.00 0 % 0

269,085.00 133,781.00 89,223.00 0.00 100 % 272,400

269,085.00 133,781.00 89,223.00 0.00 100 % 272,400

ครุภณัฑกี์ฬา

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด

ค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัต่างๆ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัต่างๆ

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัพระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

289,085.00 133,781.00 89,223.00 0.00 100 % 272,400

0.00 0.00 0.00 92,305.00 0.01 % 92,310

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 226,200

73,700.00 0.00 17,080.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 137,370.00 0.00 0 % 0

73,700.00 0.00 154,450.00 110,305.00 205.07 % 336,510

73,700.00 0.00 154,450.00 110,305.00 205.07 % 336,510

0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0รวมงบลงทุน

งบเงนิอุดหนุน

งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ค่าจดัซ้ืออุปกร์เทคนิคไฟฟาวล์

รวมค่าครุภณัฑ์

จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา

รวมค่าครุภณัฑ์

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

รวมงบด าเนินงาน

งบลงทุน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานพิธีเปิดอาคารส านกังานเทศบาลต าบลกะทูน

รวมค่าใช้สอย

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดังานประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ีต าบลกะทูน

ค่าจดัซ้ือป้ายบอกคะแนนแบบมีขาและลอ้เล่ือน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

20,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

20,000.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

93,700.00 8,500.00 154,450.00 110,305.00 222.79 % 361,510

382,785.00 142,281.00 243,673.00 110,305.00 474.69 % 633,910

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,500

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 777,100ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงโครงหลงัคาอาคาร ศพด. วดัโพธาราม(หลงัเก่า)

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

งบลงทุน

รวมงบลงทุน

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าจดัซ้ือประตูฟตุบอลพร้อมอุปกรณ์

รวมค่าครุภณัฑ์

ค่าจดัซ้ือแทง็น ้าด่ืมส าเร็จรูป พร้อมขาตั้ง

ครุภณัฑกี์ฬา

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงนิอุดหนุน

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพิปูน

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 474,300

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,251,400

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,251,400

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,251,400

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,281,900

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 8,200.00 0.00 0.00 0 % 0

0.00 8,200.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 8,200.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 8,200.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

0.00 8,200.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร

รวมค่าใช้สอย

รวมงบด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร  ประจ าต  าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

รวมงบลงทุน

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างสนามฟตุบอลมาตรฐานแบบไม่ปลูกหญา้หนา้ 
ศพด. วดัโพธาราม

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ยอดต่าง (%)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

0.00 0.00 189,700.00 673,000.00 0 % 673,000

0.00 0.00 56,754.16 150,000.00 20.67 % 181,000

131,294.00 239,542.00 200,096.00 208,160.00 21.54 % 253,000

0.00 0.00 0.00 8,740.00 16.7 % 10,200

0.00 8,149,900.00 8,314,700.00 8,770,000.00 8.7 % 9,533,000

0.00 1,729,600.00 1,772,800.00 1,804,920.00 10.14 % 1,988,000

95,000.00 102,000.00 99,000.00 100,000.00 20 % 120,000

503,625.00 365,591.00 367,200.00 200,000.00 0 % 200,000

140,030.15 178,393.21 260,756.15 0.00 0 % 0

0.00 0.00 0.00 116,990.00 -19.65 % 94,000

0.00 0.00 0.00 30,200.00 2.65 % 31,000

313,260.00 333,586.00 313,586.00 298,000.00 31.78 % 392,700

1,183,209.15 11,098,612.21 11,574,592.31 12,360,010.00 9.03 % 13,475,900

1,183,209.15 11,098,612.21 11,574,592.31 12,360,010.00 9.03 % 13,475,900

1,183,209.15 11,098,612.21 11,574,592.31 12,360,010.00 9.03 % 13,475,900

1,183,209.15 11,098,612.21 11,574,592.31 12,360,010.00 9.03 % 13,475,900

20,852,677.42 36,471,615.55 37,836,413.88 37,999,900.00 12.20 % 42,635,000

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

ส ารองจ่าย

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

เบ้ียยงัชีพคนพิการ

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค่าช าระหน้ีเงินตน้

ค่าช าระดอกเบ้ีย

รวมทุกแผนงาน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

ค่าใชจ่้ายส่งเงินสมทบสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.)

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั

ค่าใชจ่้ายเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ระดบัทอ้งถ่ิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
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อ าเภอพิปูน    จังหวดันครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลกะทูน
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลกะทูน 

อ าเภอ  พปูิน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 42,635,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารทัว่ไป                                                                                                          รวม  13,062,000  บาท 

งบบุคลากร                                                                                                              รวม  10,283,000  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                          รวม  2,535,000    บาท 

เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                  จ านวน  696,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี จ านวน 1คน รอง

นายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน จ านวน 12 เดือน ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

เงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์าร

บริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                                                จ านวน  120,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่คณะผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  นายกเทศมนตรี  จ านวน  1คน รองนายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน จ านวน  12 เดือน  ถือ

ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  เงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก                                                              จ านวน  120,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี  จ านวน 1คน รอง

นายกเทศมนตรี  จ านวน  2 คน  จ านวน  12 เดือน  ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ย  เงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  และ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2557ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี                                          จ านวน  199,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  และท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน  จ านวน  12  เดือนถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ย  เงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  และ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2557  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   จ านวน  1,,400,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาของ อปท.จ านวน 12 เดือน ถือ

ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  เงิน0เดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                                               รวม   7,748,000  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                                                                           จ านวน    3,980,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ใหแ้ก่  พนกังานเทศบาล  จ านวน  12 เดือน  ตาม

กรอบอตัราก าลงั ด าเนินการตาม 1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 

3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   เร่ือง   มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและ

วธีิการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 6)  ลงวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559   4.หนงัสือ

ส านกังาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช  ท่ี นศ 0023.2/ว 1122  ลงวนัท่ี  29 กุมภาพนัธ์  2559  เร่ือง  ประกาศ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน                               จ านวน    108,000  บาท     

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานเทศบาล ไดแ้ก่  เงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่  นกับริหารงาน

ทอ้งถ่ิน ระดบักลาง(ปลดัเทศบาล) จ านวน 1 อตัรา และเงินเพิ่มค่าครองชีพพนกังานเทศบาล จ านวน 12 

เดือน ตามกรอบอตัราก าลงั  ด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542   2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

พ.ศ. 2535   3. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหข้า้ราชการหรือพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงว ันท่ี 22 เมษายน 2547  
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4.หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2548 เร่ือง

แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดใหข้า้ราชการ

การหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ระดบั 8 ข้ึนไป  ไดรั้บเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากบัอตัราเงิน

ประจ าต าแหน่ง)  5.หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี  มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

การใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว(ฉบบั

ท่ี 2)   6.หนงัสือส านกังาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ท่ี นศ. 0023.2/ ว 3799 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  

เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินประจ าต าแหน่ง                 จ านวน    210,000  บาท     

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 4 อตัรา ไดแ้ก่ ปลดัเทศบาล รอง

ปลดัเทศบาล หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกองคลงั  จ  านวน 12 เดือน  ด าเนินการตาม 1.

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน 

เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535   3.หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวนัท่ี  28 มี.ค. 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไป

เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 7) และ ประกาศ ก.

อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(ฉบบัท่ี 6)   4.หนงัสือส านกังาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช. ท่ี นศ. 0023.2/ ว 2124 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 

2559  เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                   จ านวน    740,000  บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจ าและเงินปรับปรุงค่าจา้ง ใหแ้ก่ลูกจา้งประจ า  จ านวน 12 เดือน ตามกรอบ

อตัราก าลงั ด าเนินการตาม 1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ .ศ. 2535 

3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการให้

ลูกจา้งของเทศบาลไดรั้บค่าจา้ง(ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558   4.หนงัสือส านกังาน ก.ท.จ. 

นครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0023.2/ว 167  ลงวนัท่ี  8 มกราคม 2559  เร่ือง  ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 
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เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของเทศบาลได้รับค่าจา้ง(ฉบบัท่ี 5)  ลงวนัท่ี 

28  มีนาคม  2561  6.หนงัสือส านกังาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0023.2/ว 2535  ลงวนัท่ี  9 พฤศ

ภาคม 2561  เร่ือง  ประกาศ กทจ. นครศรีธรรมราช เร่ือง ก าหนดอตัราค่าจา้งและการใหลู้กจา้งของ

เทศบาลไดรั้บค่าจา้ง(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง      ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  จ านวน   2,630,000  บาท     

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินเล่ือนขั้นค่าตอบแทน ใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้ง

ทัว่ไป  จ  านวน 12 เดือน  ตามกรอบอตัราก าลงั ด าเนินการตาม    1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   2.หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท . 0809.5/ ว 

81 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557  เร่ือง ประกาศ ก .จ. ก.ท. และ ก .อบต . เร่ืองมาตรฐานทัว่ไ ปเก่ียวกบั

พนกังานจา้ง (ฉบบัท่ี 3)   3.หนงัสือส านกังาน ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต.ท่ี  มท 0809.5/ว36 ลงวนัท่ี 26  

สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง    4.

หนงัสือส านกังาน  ก .ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 2810 ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557  เร่ือง 

ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   5. หนงัสือ

ส านกังาน  ก .ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 3799 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  เร่ือง ประกาศ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน บุคคลของเทศบาล     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง                   จ านวน    80,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้ง ไดแ้ก่ ค่าครองชีพชัว่คราว   ใหแ้ก่  พนกังานจา้ง  จ  านวน 

12 เดือน ตามกรอบอตัราก าลงั  ด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542   2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกนั พ .ศ. 2535   3.หนงัสือส านกังาน ก .จ. ก.ท. และ ก .อบต. ท่ี  มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2558  เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

การใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว (ฉบบั

ท่ี 2)   4.หนงัสือส านกังาน  ก .ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 3799 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  

เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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งบด าเนินงาน                                                                                                          รวม  2,687,200   บาท 

ค่าตอบแทน                                                                                                             รวม  310,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน  100,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการตาม  พรบ .การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พ .ศ .  2560  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ( เงินโบนสั )  ด าเนินการตาม  1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน

รางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  

2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวนัท่ี  29 พฤษภา คม  2557 เร่ือง  การ

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

อนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    และค่าตอบแทนอ่ืน  ๆ ท่ีจ  าเป็นท่ีจดัอยูใ่น

รายจ่ายประเภทน้ี  โดยด าเนินการตามระเบียบ หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทนประเภทนั้น  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าเบีย้ประชุม                     จ านวน  10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมในการประชุมต่างๆของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ตามกฏหมายหรือหนงัสือสั่งการและการประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ของเทศบาลต าบลกะทูน  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง  ด าเนินการตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2559  2) หนงัสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าเช่าบ้าน                  จ านวน  160,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรั้บ เป็นไปตามระเบียบ   1. ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2548  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติ มถึง 

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 
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2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล นายกเทศมนตรี และลูกจา้งประจ าผูมี้

สิทธิเบิกด าเนินการตาม  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง      ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าใช้สอย                                                                                                                       รวม  1,532,200   บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือปฏิบัติงาน                       จ านวน   109,000  บาท 
ด้านส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบติังานดา้นส่ือสาร

ประชาสัมพนัธ์   โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลเพื่อปฏิบติังานดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์  จ  านวน 1 

อตัรา ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

2. หนงัสือ ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้ง

เหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                                                                            จ านวน   250,000    บาท 

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ  าเป็นท่ีจดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  ค่ารับ

วารสารหนงัสือพิมพ ์และวารสารต่างๆ   ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ และอ่ืนๆท่ีจดัอยูใ่นรายจ่าย

ประเภทน้ี  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ของ

เทศบาล   ค่าเช่าทรัพยสิ์นต่างๆ  ค่าจดัท ากรรมธรรมป์ระกนัภยัรถของเทศบาล ค่าจา้งเหมาท าความ

สะอาดต่างๆ  2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเพื่อใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่เป็นการ

ประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง เช่น 

ค่าจ้างเหมาสูบน ้า ค่าจา้งแบกหา้มสัมภาระ ค่าบริการก าจดัปลวก ค่าจา้งผูส้แดงแบบ ค่าซ่อมแซม

ทรัพยสิ์น ฯลฯ  ด าเนินการตามหนงัสือ 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560   
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2.หนงัสือ ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้ง

เหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ                                                                     จ านวน   200,000   บาท 

(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ใหต้ั้งงบประมาณไดไ้ม่เกินปีละ  1 %  ของรายไดจ้ริง

ของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

และเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ เบิกจ่ายไดใ้นภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไวต้ามอตัราท่ีก าหนดและ

ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยดัและใหใ้ชห้ลกัฐานการจ่ายเงินตาม

รายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน

เป็นผูรั้บรองการจ่าย  

 (2)  ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ   

  ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนงัสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ

ประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวสิาหกิจหรือ

เอกชน  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจ่ายไม่รวมอยูใ่นค่ารับรอง  ใหเ้บิกจ่าย

ไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงและใหแ้นบบญัชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน

ประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานเป็นผูรั้บรองการจ่าย   

ขอ้ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัท่ี  28  

กรกฎาคม  2548  เร่ือง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซ่ึงเป็นวนัส าคัญของทางราชการ       

 เพื่อใชจ่้ายในการจดังานต่างๆซ่ึงเป็นวนัส าคญัของทางราชการ     เช่น  วนัปิยมหาราช  วนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีต่าง ๆ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่างๆ    รวมทั้งการเขา้ร่วม

และสนบัสนุนการด าเนินงานโครงการเน่ืองมาจากพระราชด าริและพระราชเสาวนียแ์ละงานกิจกรรม

อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เป็นไปตาม 1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552    

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา 

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 123  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

ค่าใช้จ่ายโครงการการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน            จ านวน   35,200    บาท 
 เกีย่วกบั พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการการอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากรและประชาชน เก่ียวกบั พ .ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่ง ค่าอาหารกลางวนั ค่า
จดัท าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม ค่าจดัซ้ืออุปกรณืส าหรับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม  1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 
2562   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2557  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 100  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล             จ านวน   600,000    บาท 
และนายกเทศมนตรีต าบลกะทูน 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลกะทูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมและ เลือกตั้งทัว่ไป
ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลกะทูน โดยค่าใชจ่้ายเป็นไปตามอตัราค่าใชจ่้ ายตามท่ี
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต .) ก าหนด  ด าเนินการตาม หนงัสือ  ท่ี มท 0808 .2/ ว3675  ลงวนัท่ี  6 
กรกฎาคม  2561  เร่ือง  การซกัซอ้มแนวทางปฏิบติั การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-
2565) หนา้ท่ี 105  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าใช้จ่ายโครงการถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า            จ านวน   10,000    บาท 
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และมอบประกาศเกยีรติคุณให้แก่บุคคลต้นแบบ 
 เน่ืองในวนัท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน โครงการถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
รัชกาลท่ี  5  และมอบประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่บุคคลตน้แบบ  เน่ืองใน  “วนัทอ้งถ่ินไทย  ประจ าปี  
2563”     เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจดัท าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจา้งเหมาจดัดอกไมส้ด  ค่าจดัซ้ือวสัดุ- อุปกรณ์  
ในการจดัป้ายนิทรรศการ  ค่าปัจจยัถวายพระ   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม     ฯลฯ  เป็นไปตาม 1.
พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562     
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา 
เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ อปท . พ.ศ.2559  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 101  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาองค์ความรู้            จ านวน   18,000    บาท 
เกีย่วกบัการปฏิบัติงานขององค์กร หลกัสูตร " พฒันาศักยภาพ 
บุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศ 
บาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลกะทูน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
องคก์ร หลกัสูตร " พฒันาศกัยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งเทศบาล
ต าบลกะทูน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารกลางวนั ค่า
วสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ฯลฯ  เป็นไป
ตาม    1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562      2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2557 และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 100     ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                 จ านวน   250,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือ

อบรมสัมมนาของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  คณะผูบ้ริหาร   สมาชิกสภา พนกังานจา้ง ตลอดจน

ผูท่ี้ผูบ้ริหารสั่งใหป้ฏิบตัราชการ  ฯลฯ  ด าเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  และ

ระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา            จ านวน   10,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั พวงมาลา ช่อดอกไม ้ และกระเชา้ดอกไม ้ในงานกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีมีความ
จ าเป็น  และความเหมาะสม   ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวนัท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบใหบุ้คคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดบัพุม่ดอกไม ้   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                             จ านวน   50,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการจา้งเหมา
ทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ใหจ่้ายจากค่าใชส้อย  ส่วนกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
ผูด้  าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเองใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี                            
(1)  ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่้ายจากค่าใชส้อย 
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(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใชใ้นการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหจ่้ายจากค่าวสัดุ 
เป็นไปตามพระราชบญัญติั  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน     2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556  
เร่ือง แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภท รายรับ- รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค     ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าวสัดุ                                                                                                                     รวม   385,000    บาท 

วสัดุส านักงาน                   จ านวน   90,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ โตะ๊ เกา้อ้ี  ฯลฯ ซ่ึงโดย

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป

ในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 

ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                          จ านวน   20,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟ ปลัก๊ไฟ สายไฟ  ฯลฯ  ๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนั

สั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ด าเนินการตาม   

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

วสัดุงานบ้านงานครัว                      จ านวน   10,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ  เช่น  แปรง  ไมก้วาด  สบู่  ผงซกัฟอก  ฯลฯ  ๆซ่ึงโดยสภาพไม่

คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน

ระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ 

ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน                     จ านวน   120,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัหล่อหล่ืน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัเบรก น ้ากลัน่ และน ้ามนัอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกน ้าอเนกประสงค ์รถจกัรยานยนต ์  และเคร่ืองยนตห์รือ

เคร่ืองจกัรกลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีแผนการใชเ้คร่ืองยนตทุ์กประเภท ด าเนินการตาม   

1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 

เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

วสัดุการเกษตร                      จ านวน   5,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุทางการเกษตรต่างๆ  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่

ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม

กนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



54 
 

2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 

เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                     จ านวน   10,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีใชใ้นการสัมมนา  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  เช่น  แผน่ประกาศ  กระดาษเขียน  

สี  พูก่นั , ฟิลม์  ฯลฯ   ๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน 

ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น 

ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้  ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุ

และครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

วสัดุคอมพวิเตอร์                    จ านวน  130,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผน่ดิสก ์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  

ฯลฯ ๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ

เปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า

ติดตั้ง เป็นตน้ ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 

1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 

1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 

ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                    รวม  460,000  บาท 

ค่าไฟฟ้า                                                                                                            จ านวน   300,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับส านกังานและอาคารสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของเทศบาล

ต าบลกะทูน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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ค่าบริการโทรศัพท์                   จ านวน   10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์ าหรับส านกังานเทศบาลต าบลกะทูน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าบริการไปรษณย์ี                  จ านวน   20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณติั  ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                จ านวน   130,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตต าบลระบบความเร็วสูง  และค่าปรับปรุงดูแลเวป็

ไซดข์องเทศบาลต าบลกะทูน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งบลงทุน                                  รวม  66,800  บาท 

ค่าครุภัณฑ์                                                                                                               รวม  66,800  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน            จ านวน    64,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ ส าหรับงานส านกังาน  จ  านวน 4 เคร่ือง  รายละเอียด
และราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  ขอ้ 12  ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2. เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์                      จ านวน    2,800   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์ จ  านวน 4 เคร่ือง  รายละเอียดและราคาตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  ขอ้ 58  ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  2. เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้น ฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และหนงัสือสั่ง
การท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 137  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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งบเงินอุดหนุน                                                                                                               รวม   25,000      บาท 

เงินอุดหนุน                                                                                                              รวม    25,000      บาท 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ              จ านวน  25,000  บาท 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ อ าเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยอุหนุนใหเ้ทศบาลต าบลพิปูน เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีประจ า ศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ จ านวน 1 คน 
จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์และอ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน  ค่าซ่อมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ท่ีช ารุด  ฯลฯ   เป็นไปตาม 1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 
2562  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ .ศ.2559  และ
ระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
(2561-2565) หนา้ท่ี 111  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลงั                                                                                                       ร วม   370,000    บาท 

งบด าเนินงาน                        รวม   370,000    บาท 

ค่าตอบแทน                   รวม  140,0000  บาท 

ค่าเช่าบ้าน                   จ านวน  60,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่า

เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการตาม   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย ค่าเช่าบา้น

ของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2548  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559    2. หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบั

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  และห นงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                จ านวน  80,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  และลูกจา้งประจ าผูมี้สิทธิเบิก

ด าเนินการตาม  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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ค่าใช้สอย                     รวม  110,000  บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                 จ านวน  40,000  บาท 
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีจ  าเป็นท่ีจดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี  ค่ารับ

วารสารหนงัสือพิมพ ์ และวารสารต่างๆ   ค่าเยบ็หนงัสือ  เขา้ปกหนงัสือ และอ่ืนๆท่ีจดัอยูใ่นรายจ่าย

ประเภทน้ี  ค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ของ

เทศบาล    2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเพื่อใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่เป็นก าร

ประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้างอยา่งใด และอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง เช่น 

ค่าจา้งแบกหา้มสัมภาระ  ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์น ฯลฯ  ด าเนินการตามหนงัสือ 1. พระราชบญัญติั การ

จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  หนงัสือ ท่ี มท 08080 .2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 

ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป" 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  จ านวน  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือ
อบรมสัมมนาของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า    พนกังานจา้ง  ฯลฯ  ด าเนินการระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2555 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ กรณีเป็นการจา้งเหมา

ทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน  ใหจ่้ายจากค่าใชส้อย  ส่ วนกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

ผูด้  าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเองใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี                            

(1)  ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่้ายจากค่าใชส้อย 

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใชใ้นการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหจ่้ายจากค่าวสัดุ 

เป็นไปตามพระราชบญัญติั  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   1)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 

– รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2556  เร่ือง แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัรูปแบบและการ
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จ าแนกประเภทรายรับ- รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   3) 

หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558  

เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   4) 

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์

และอตัราค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและ

ค่าสาธารณูปโภค     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ค่าวสัดุ                     รวม  120,000  บาท 

วสัดุส านักงาน                       จ านวน     40,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของต่าง ๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  เคร่ืองค านวณไฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึงโดย

สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไป

ในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นตน้     

ด าเนินการตาม  1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 

มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 

มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

วสัดุคอมพวิเตอร์                     จ านวน     80,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ  คอมพิวเต อร์  เช่น แผน่ดิสก ์  โปรแกรม และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป 

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าติดตั้ง เป็นตน้ ด าเนินการตาม    1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/

ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทัว่ไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน                                                      รวม  582,700  บาท 

งบด าเนินงาน                                                                                                             รวม  582,700  บาท 

ค่าตอบแทน                                                                                                                รวม  100,000  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  90,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการของสมาชิก อปพร . ท่ีปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี ฯลฯ เป็นไปตาม 1.

พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562   2.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2560 และหนงัสือสั่งการอ่ื นๆท่ีเก่ียวขอ้ ง   ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  แผนงาน

การรักษาความสงบภายใน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               จ านวน  10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง  ด าเนินการตาม 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2559   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808 .2/ว 2409 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ค่าใช้สอย                                                                                                                               รวม  482,700  บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน  324,000  บาท 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจา้งเหมาบุคคลปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัโดย
จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาพนกังานขบัรถบรรทุกน ้า จ  านวน 1 อตัราและพนกังานประจ ารถบรรทุกน ้า จ  านวน 
2 อตัรา   จ  านวน 12 เดือน  ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริ หารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560    2.หนงัสือ ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 109    ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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 ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน             จ านวน   96,000   บาท 
และสถานทีร่าชการของส านักงานเทศบาลต าบลกะทูน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจา้งเหมารักษาความปอดภยัทรัพยสิ์นและสถานท่ีราชการของ
ส านกังานเทศบาลต าบลกะทูน โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคล จ านวน 1 อตัรา   จ  านวน 12 เดือน  
ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  2.หนงัสือ ท่ี 
มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 109   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ    จ านวน  16,280  บาท 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าโตะ๊ เกา้อ้ี  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าเช่าเตน็ท ์ ค่าป่วยการ
ของ อปพร . ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ฯลฯ  เป็นไปตาม 1.พระราชบญัญติัเทศบาล
พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิก
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ .ศ. 2560   3 .
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ.2559   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   
เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 108 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมดับเพลงิขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ                     จ านวน  46,420  บาท 
 แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา สมาชิกอพปร  
ผู้น าชุมชน ของเทศบาลต าบลกะทูน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และซอ้มอพยพหนีไฟ แก่ขา้ราชการ 
พนกังาน ลูกจา้ง สมาชิกสภา สมาชิกอพปร ผูน้ าชุมชน ของเทศบาลต าบลกะทูน   ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวทิยากรบรรยาย  ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง  ค่าจดัท าป้ายโครง การ  ค่าวสัดุ
ในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตาม   1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 
14 พ.ศ. 2562      2 . ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2557   และหนงัสือสั่งการท่ีเ ก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 110   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา                     รวม   6,192,010  บาท 

งบบุคลากร                                                                                                                     รวม  5,647,010  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                                                              รวม  5,647,010  บาท 

เงินเดือนพนักงาน                        จ านวน  3,670,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ใหแ้ก่ พนกังานครูเทศบาล   จ านวน 12 เดือน ตาม

กรอบอตัราก าลงั  เป็นไปตาม  1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542   2.

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535  

 3.พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

4.พระราชบญัญติั  เงินเดือน  เงินวทิยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่ง  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558  5.ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง ต าแหน่งและวทิย

ฐานะพนกังานครู  และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  ประกาศ  ณ 5 มกราคม  2550    ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินวทิยฐานะ                      จ านวน  210,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินวทิยฐานะ    ใหแ้ก่ พนกังานครูเทศบาล   จ านวน 12 เดือน ตามกรอบอตัราก าลงั  เป็นไป

ตาม 1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  2.พระราชกฤษฎีกาการจ่าย

เงินเดือน  เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั  พ.ศ. 2535  3.พระราชบัญญติัระเบียบ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 4.พระราชบญัญติั  เงินเดือน  เงินวทิยฐานะ  และเงิน

ประจ าต าแหน่ง  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2558   5.ประกาศ

คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล  เร่ือง  ต าแหน่งและวทิยฐานะพนกังานครู  และบุคลากรทางการ

ศึกษาเทศบาล  ประกาศ  ณ 5 มกราคม  2550    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    จ านวน  1,697,010  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน   เงินเล่ือนขั้นค่าตอบแทน  ใหแ้ก่  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้ง

ทัว่ไป จ านวน 12 เดือน  ตามกรอบอตัราก าลงั  ด าเนินการตาม    1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ . ศ .  2542  2 .หนงัสือส านกังาน  ก . จ .  ก .ท .  และ  ก . อบต .  ด่วน

ท่ีสุด  ท่ี  มท. 0809 .5/ ว 81 ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม  2557   เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง

มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง  (ฉบบัท่ี  3)  3.หนงัสือส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต .
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ท่ี  มท 0809 .5/ว36 ลงวนัท่ี  26  สิงหาคม  2558  เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง  มาตรฐาน

ทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง    4.หนงัสือส านกังาน   ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 2810 ลง

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2557  เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล    5. หนงัสือส านกังาน   ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ . 0023 .2/ ว 3799  ลง

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                                                     จ านวน  70,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 12 เดือน 

ตามกรอบอตัราก าลงั ด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 

2542   2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ .ศ. 

2535   3.หนงัสือส านกังาน ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี  มท. 0809.3/ ว 1372 ลงวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558  

เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเก ณฑก์ารใหพ้นกังาน

เทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว(ฉบบัท่ี 2) 

4.หนงัสือส านกังาน  ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 3799 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  เร่ือง 

ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล    ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

งบด าเนินงาน          รวม  545,000  บาท 

 ค่าตอบแทน          รวม  70,000  บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน  70,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเครูทศบาล  ผูมี้สิทธิเบิกด าเนินการ

ตาม   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ .ศ .  2541  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี  3)  พ .ศ .  2549   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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ค่าใช้สอย           รวม  475,000  บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พฒันาเด็กเลก็ใน              จ านวน  432,000  บาท 

สังกดัเทศบาลต าบลกะทูน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจา้งเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาล

ต าบลกะทูน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา บุคคล จ านวน 4 อตัรา 

จ านวน  12  เดือน   ด าเนินการตาม  1.  พระราชบญัญติั  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  2. หนงัสือ  ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี   9 ธนัวาคม   2559  เร่ือง  หลกัเกณฑก์าร

เบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 126   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   แผนงาน

การศึกษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพพนักงาน           จ านวน   43,000  บาท 

ครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างศูนย์พฒันาเด็ก 

เลก็ในสังกดัเทศบาลต าบลกะทูน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนกังานครูเทศบาลและบุคลากร

ทางการศึกษา  พนกังานจา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบลกะทูน  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม   ค่าอาหารก ลางวนั  ค่าตอบแทน

วทิยากร  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชแ้ละการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใชจ่้ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าหนงัสือส าหรับผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม  ค่าวสัดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์   ฯลฯ    เป็นไปตาม    1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.

2496  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  13 พ.ศ. 2552   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน

การฝึกอบรม  และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565 ) หนา้ท่ี 126    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   แผนงาน

การศึกษา 
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา                                                                       รวม  3,740,100  บาท 

งบด าเนินงาน                                                                                                                  รวม  2,532,100  บาท 

ค่าใช้สอย                                                                                                                   รวม  1,581,620  บาท 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกจิกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดับปฐมวยั                         จ านวน   18,500  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดักิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยัประจ าปี

การศึกษา  2562  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์    ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์     ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม     ค่าป้ายไวนิล

โครงการ  จ านวน 1 ป้าย     ฯลฯ  เป็นไปตาม  1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

ถึงฉบบัท่ี  14 พ.ศ. 2562    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน  การจดัการ

แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ  อปท . พ.ศ.2559   และหนงัสือสั่งการท่ี

เก่ียวขอ้ง   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี เก่ียวขอ้ง     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 

126   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ                                             จ านวน   63,500  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2563   เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวลั

ส าหรับเด็กท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมบนเวทีและซุม้กิจกรรม  ค่าของสมนาคุณส าหรับชุดการแสดงบนเวที   ค่า

เช่าเตน็ทพ์ร้อมตกแต่ง  โตะ๊  เกา้อ้ี  เวที  เคร่ืองเสียงพร้อมผูค้วบคุม   ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์บน

เวที    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าวสัดุอ่ืน  ๆ ท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม   ฯลฯ   เป็นไป

ตาม  1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  14 พ.ศ. 2562  2.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา  เขา้ร่วม

การแข่งขนักีฬาของ  อปท . พ.ศ.2559   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี เก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 125  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                จ านวน  1,499,620  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   ในอตัราคน

ละ  20  บาท / วนั  จ านวน  245  วนั  ดงัน้ี 

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย               จ านวน  38  คน          เป็นเงิน   186,200  บาท  

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                    จ านวน  31  คน          เป็นเงิน   151,900  บาท 

   -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม     จ านวน  57  คน            เป็นเงิน   279,300   บาท 
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   -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม     จ านวน  68  คน            เป็นเงิน   333,200   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน รายหวั ในอตัราคนละ 1,700 บาท ดงัน้ี 

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย             จ านวน  38  คน             เป็นเงิน   64,600  บาท  

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                  จ านวน  31  คน             เป็นเงิน   52,700  บาท 

   -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม      จ านวน  57  คน             เป็นเงิน   96,900   บาท 

 - ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม     จ านวน  68  คน                เป็น

เงิน   115,600   บาท                       

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนงัสือเรียน ในอตัราคนละ  200 บาท ดงัน้ี 

     -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย              จ านวน  38  คน          เป็นเงิน   7,600   บาท  

    -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นายงู                      จ านวน  31  คน           เป็นเงิน   6,200   บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม        จ านวน  57  คน           เป็นเงิน   11,400  บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม       จ านวน  68  คน           เป็นเงิน   13,600   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ในอตัราคนละ  200 บาท ดงัน้ี 

    -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย              จ านวน  38  คน            เป็นเงิน   7,600   บาท  

    -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                   จ านวน  31  คน            เป็นเงิน   6,200   บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม       จ านวน  57  คน            เป็นเงิน   11,400   บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม      จ านวน  68  คน             เป็นเงิน   13,600   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ในอตัราคนละ  300 บาท ดงัน้ี 

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย               จ านวน  38  คน     เป็นเงิน  11,400  บาท                             

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                   จ านวน  31  คน    เป็นเงิน  9,300    บาท 

   -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม       จ านวน  57  คน     เป็นเงิน  17,100   บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม     จ านวน  68  คน      เป็นเงิน   20,400   บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในอตัราคนละ  430 บาท ดงัน้ี 

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย              จ านวน  38  คน         เป็นเงิน   16,340  บาท  

   -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                  จ านวน  31  คน          เป็นเงิน   13,330  บาท 

   -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม      จ านวน  57  คน          เป็นเงิน   24,510   บาท 

    -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม     จ านวน  68  คน          เป็นเงิน   29,240   บาท  
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ด าเนินการตาม  1 .  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816 .2 /ว  3274  ลง

วนัท่ี 19 มิถุนายน  2561  เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป

ดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     และหนงัสือสั่งการ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    ทั้งท่ี  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน     เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 127    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

ค่าวสัดุ             รวม   950,480  บาท 

ค่าอาหารเสริม (นม)          จ านวน  950,480  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอตัราคนละ  7.37 บาท / วนั  จ านวน  260  วนั ใหก้บัเด็กเล็กส าหรับ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   ดงัต่อไปน้ี 

     -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเอ้ือย            จ านวน  38  คน      เป็นเงิน  72,820  บาท            

     -ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนายงู                     จ านวน  31  คน       เป็นเงิน  59,410  บาท                         

     -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีมาราม      จ านวน  57  คน       เป็นเงิน  109,230  บาท              

     -ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัโพธาราม       จ านวน  68  คน      เป็นเงิน  130,310  บาท            

และจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  ในอตัราคนละ 7.37  บาท/วนั  จ  านวน  260  วนั (จ านนวน 52  

สัปดาห์ๆ ละ 5 วนั)  ส าหรับโรงเรียนศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี 6   ดงัต่อไปน้ี 

      -โรงเรียนชุมชนวดักะทูนเหนือ       จ านวน   113  คน    เป็นเงิน   261,540  บาท    

      -โรงเรียนบา้นหว้ยกลาง                       จ านวน  119  คน เป็นเงิน   228,030  บาท            

       -โรงเรียนวดันางเอ้ือย         จ านวน     70  คน     เป็นเงิน  134,140  บาท   

 ด าเนินการตาม 1 .  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0816 . 2 /ว  3274  ลง

วนัท่ี 19 มิถุนายน  2561  เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไป

ดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   และหนงัสื อสั่งการ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ทั้งท่ี  จะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

เป็นไปตามแผนพั ฒนาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 127    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   แผนงาน

การศึกษา 
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งบเงินอุดหนุน           รวม  1,208,000  บาท 

เงินอุดหนุน         รวม  1,208,000  บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนวดักะทูนเหนือ   จ านวน  452,000  บาท 

มิตรภาพที ่218 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนวดักะทูนเหนือ  มิตรภาพท่ี  218 อุดหนุนเป็น

ค่าอาหารกลางวนั  จ านวน  113 คน  อตัราคนละ   20/วนั  จ านวน   200 วนั    ด าเนินการตาม  1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2559    2. หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน  2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาง

การจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งท่ี จะเบิกจ่าย

ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นไปตามแ ผนพฒันาทอ้งถ่ิน

(2561-2565) หนา้ท่ี 128   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านห้วยกลาง                                         จ านวน  476,000    บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหว้ยกลาง    อุดหนุนเป็นค่าอาหาร

กลางวนั  จ านวน  119  คน   อตัราคนละ   20 /วนั   จ านวน   200  วนั     ด าเนินการตาม  1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2559    2. หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน  2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาง

การจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งท่ี จะเบิกจ่าย

ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

(2561-2565) หนา้ท่ี 128   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันางเอือ้ย                          จ านวน  280,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันางเอ้ือย    อุดหนุนเป็นค่าอาหาร

กลางวนั  จ านวน  70  คน   อตัราคนละ   20 /วนั   จ านวน   200  วนั     ด าเนินการตาม  1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2559    2. หนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน  2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทาง

การจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งท่ี จะเบิกจ่าย

ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

(2561-2565) หนา้ท่ี 128    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข        รวม  144,000  บาท 

งบด าเนินงาน         รวม  144,000  บาท 

ค่าตอบแทน           รวม  144,000  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  144,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับนกับริบาลทอ้งถ่ิน  จ านวน  2 คน  จ านวน  12  เดือน   ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและการ

เบิกค่าใชจ่้าย  พ.ศ. 2562   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   แผนงาน

สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     รวม  416,480  บาท 

งบด าเนินงาน          รวม  76,480  บาท 

 ค่าใช้สอย           รวม  76,480  บาท 

รายจ่ายเกีย่วกบัการรับรองและพธีิการ     จ านวน  10,650  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาอาสาสมคัรส ารวจขอ้มูลจ านวนสุนขัและแมวตามโครงการสัตวป์ลอดโรค  คน

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้  ประจ าปี  2563   จ านวน  2  คร้ัง     ฯลฯ   ด าเนินการตามหนงัสือ

1. พระราชบญัญติั  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   หนงัสือ  ท่ี มท 08080.2/ว

7120    ลงวนัท่ี   9 ธนัวาคม   2559   เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิ น  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป     ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า    จ านวน  65,830  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการสัตวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้   ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 256 3  เพื่อจ่ายเป็นค่าวคัซีน  (เขม็ฉีดยา  , ไชริงค์  ,เหรียญรับรองการฉีดวคัซีน ,

ใบรับรองการฉีดวคัซีน )  ส าลีกอ้น    แอลกอฮอล์    ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ  ฯ   ป้าย

ประชาสั มพนัธ์ใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคพิษสุนขับา้    ฯลฯ   เป็นไปตาม  1.
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พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ .2496  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  14  พ .ศ .  25 62   2.  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสัตวข์ององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  พ .ศ .  2562   3 .หนงัสือด่วนท่ีสุด   ท่ี  มท  0808 . 2 / ว  3886   ลง

วนัท่ี   28   มิถุนายน   2562   เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 115  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานสาธารณสุข 

งบเงินอุดหนุน                        รวม  340,000  บาท 

เงินอุดหนุน                      รวม  340,000  บาท 

เงินอุดหนุนเอกชน 

อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนด าเนินงานตามแนวทางโครงการ               จ านวน  340,000  บาท 

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุขประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ. 2563  โดยอุดหนุนใหค้ณะกรรมกา รชุมชน จ านวน 17 ชุมชน  ๆ ละ 20 ,000 

บาท    จดัท าโครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  ใหมี้ความเหมาะสมกบัปัญหาและบริบท ของ

พื้นท่ี     ด าเนินการตาม 1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบั

ท่ี 14 พ.ศ. 2562  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ .ศ.

2559   และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 

119  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน      รวม  2,736,000  บาท 

งบบุคลากร         รวม  1,182,000  บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          รวม  1,182,000  บาท 

เงินเดือนพนักงาน        จ านวน  640,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ใหแ้ก่  พนกังานเทศบาล   จ านวน  12 เดือน  ตาม

กรอบอตัราก าลงั ด าเนินการตาม  1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 

3.ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   เร่ือง   มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและ

วธีิการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2559   4.หนงัสือ
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ส านกังาน ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช  ท่ี นศ 0023.2/ว 1122  ลงวนัท่ี  29 กุมภาพนัธ์  2559  เร่ือง  ประกาศ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

เงินประจ าต าแหน่ง         จ านวน  42,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  จ านวน  1 อตัรา  ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการกอง

ช่าง   จ านวน  12  เดือน  ด าเนินการตาม   1.พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  2.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะ

เดียวกนั พ.ศ. 2535  3.หนงัสือส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว652 ลงวนัท่ี  28 มี.ค. 

2559  เร่ือง  ประกาศ    ก.จ. และ  ก.ท. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวธีิการจ่าย

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบบัท่ี  7) และ  ประกาศ  ก.อบต. เร่ือง  มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั

อตัราเงินเดือนและวธีิการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบบัท่ี 6)  4.หนงัสือส านกังาน 

ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช  ท่ี นศ . 0023 .2/ ว 2124  ลงวนัท่ี  25  เมษายน  2559   เร่ือง  ประกาศก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะ

และชุมชน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                จ านวน  460,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน   เงินเล่ือนขั้นค่าตอบแทน  ใหแ้ก่  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้ง

ทัว่ไป จ านวน  12 เดือน ตามกรอบอตัราก าลงัด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ .ศ .  2542   2 .หนงัสือส านกังาน  ก .จ .  ก .ท .  และ  ก .อบต .  ด่วน

ท่ีสุด  ท่ี  มท. 0809 .5/ ว 81 ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม  2557   เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง

มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง  (ฉบบัท่ี  3) 3.หนงัสือส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต .

ท่ี  มท 0809 .5/ว36 ลงวนัท่ี  26  สิงหาคม  2558  เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง  มาตรฐาน

ทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง   4.หนงัสือส านกังาน   ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ. 0023.2/ ว 2810 ลง

วนัท่ี  13  สิงหาคม  2557  เร่ือง  ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล   5. หนงัสือส านกังาน   ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ . 0023 .2/ ว 3799  ลง

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 
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เงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จ านวน  40,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่   พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังาจา้ง

ทัว่ไป  จ านวน 12 เดือน  ตามกรอบอตัราก าลงั  ด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน

ในลกัษณะเดียวกนั  พ.ศ. 2535  3.หนงัสือส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี  มท. 0809.3/ ว 1372 ลง

วนัท่ี 1 กรกฎาคม  2558   เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั

หลกัเกณฑก์ารใหพ้นกังานเทศบาล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพ

ชัว่คราว (ฉบบัท่ี  2)  4.หนงัสือส านกังาน   ก.ท.จ. นครศรีธรรมราช . ท่ี นศ . 0023 .2/ ว 3799  ลง

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2558  เร่ือง ประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล   ตั้งจ่ายเงินรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

งบด าเนินงาน            รวม  1,538,000  บาท 

ค่าตอบแทน            รวม  82,000  บาท 

ค่าเช่าบ้าน          จ านวน  72,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานเทศบาลท่ีมีสิทธิไดรั้บ  เป็นไปตามระเบียบ   1. ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

ถึง  (ฉบบัท่ี  4)  พ .ศ .  2562  2 .  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808 .2 /ว  5862  ลง

วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน  และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        จ านวน  10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ  เบิก

ด าเนินการตาม   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2541  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี  3) พ.ศ. 2549   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  แผนงานเคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย           รวม  1,306,000  บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาจัดเกบ็ขยะมูลฝอย เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม  จ านวน  336,000  บาท 

 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายนารด าเนินโครงการจดัเก็บขยะมูลฝอย  เพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม  ต าบลกะ

ทูน ประจ าปี  2562   โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลจดัเก็บขยะมูลฝ อย  จ านวน  3 อตัรา    รายละเอียด
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ดงัน้ี    1) งานขบัรถบรรทุกขยะ   จ านวน    1    อตัรา    2) งานเก็บขยะ   จ านวน     2    อตัรา    3) ค่าวสัดุ

ต่างๆ   ด าเนินการตาม   1. พระราชบญัญติั  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   2.

หนงัสือ ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี  9 ธนัวาคม  2559  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมา

บริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    เป็นไปตามแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 131  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  แผนงานเคหะและชุมชน    

 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                   จ านวน  50,000  บาท    

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  และค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ  ท่ีจ  าเป็นท่ีจดัอยูใ่นรายจ่ายประเภทน้ี   ค่ารับ

วารสารหนงัสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ    ค่าเยบ็หนงัสือ   เขา้ปกหนงัสือ  และอ่ืนๆท่ีจดัอยูใ่นรายจ่าย

ประเภทน้ี   ค่าธรรมเนียม   และค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ของ

เทศบาล     2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเพื่อใหผู้รั้บจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ซ่ึงไม่ใช่เป็นการ

ประกอบดดัแปลง  ต่อเติมครุภณัฑ์  หรือส่ิงก่อสร้า งอยา่งใด  และอยูใ่นความรับผดิชอบของผู ้

รับจา้ง  เช่น  ค่าจา้งเหมาสูบน ้า  ค่าจา้งแบกหา้มสัมภาระ  ค่าบริการก าจดัปลวก  ค่าจา้งผูส้แดงแบบ  ค่า

ซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ฯลฯ  ด าเนินการตามหนงัสือ  1. พระราชบญัญติั  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  2.หนงัสือ  ท่ี มท 08080.2/ว7120   ลงวนัท่ี   9 ธนัวาคม   2559  เร่ือง หลกัเกณฑ์

การเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   และหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                     จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใหก้บัพนกังานเทศบาล  พนกังานจา้ง  ด าเนินการตาม   1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2555 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2561  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง    ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                  จ านวน  900,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ  กรณีเป็นการจา้งเหมา

ทั้งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน   ใหจ่้ายจากค่าใชส้อย   ส่วนกรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

ผูด้  าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเองใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี                            

(1)  ค่าจา้งเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่้ายจากค่าใชส้อย 

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใชใ้นการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นใหจ่้ายจากค่าวสัดุ 
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เป็น ไปตามพระราชบญัญติั   และหนงัสือสั่งการ   ดงัน้ี   1)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  ด่วนมากท่ี  มท  0808 .2/ว 1657  ลงวนัท่ี  16  กรกฎาคม  2556  เร่ือง  รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ  – รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือ

กระทรวงม หาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี มท  0808 .2/ว1752  ลงวนัท่ี  6 สิงหาคม  2556   เร่ือง  แนวทางปฏิบติั

เก่ียวกบัรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน   3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808 .2/ว 1134  ลง

วนัท่ี 9 มิถุนายน  2558  เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   4)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0808 .2/ว  3523  ลง

วนัท่ี 20 มิถุนายน  2559  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปีในลกัษณะค่าใชส้อยและค่าสาธารณูปโภค      ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้     ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 

ค่าวสัดุ           รวม  150,000  บาท 

วสัดุส านักงาน          จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังานต่างๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื

นาน ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น   รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม

กนั เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้  ด าเนินการตาม    1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัท่ี  9 มิถุนายน  2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี

จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์า มหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ         จ านวน  10,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยตุ่างๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่

ยนืนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น  รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม

กนั  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้  ด าเนินการตาม   1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัท่ี  9 มิถุนายน  2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี
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จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

วสัดุก่อสร้าง           จ านวน  20,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างต่างๆซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนื

นาน ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น   รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อม

กนั  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้  ด าเนินการตาม   1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 1134  ลงวนัท่ี  9 มิถุนายน  2558  เร่ือง  การปรับปรุงหลกัการจ าแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ี

จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ      ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อล่ืน         จ านวน  60,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อหล่ืน  เช่น น ้ามนัดีเซล  น ้ามนัเคร่ือง  น ้ามนัเบนซิน  ฯลฯ เพื่อใช้

ส าหรับรถจกัรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุกขยะ  เร่ืองตดัหญา้  เคร่ืองจกัรกลหนกัทั้งของอบต .และของ

หน่วยงานอ่ืนท่ี  อบต.ขอรับการสนบัสนุน  และเคร่ืองยนตอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังาน

ของเทศบาลด าเนินการตาม   1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก  ท่ี มท  0808 .2/

ว 1134  ลงวนัท่ี  9 มิถุนายน  2558 เร่ือง  การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 1248  ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559  เร่ือง  แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑต์าม

หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานเคหะและชุมชน 

วสัดุคอมพวิเตอร์          จ านวน  40,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ   คอมพิวเตอร์   เช่น  แผน่ดิสก์    โปรแกรม  และอ่ืน  ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คอมพิวเตอร์  ซ่ึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายกุารใชง้านไม่ยนืนาน  ส้ินเปลือง  หมด

ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น   รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกนั  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า

ภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นตน้  ด าเนินการตาม   1)  หนงัสือกรมส่งเสริมกา รปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี  27 มิถุนายน  2559 เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุ
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และครุภณัฑต์ามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แผนงานเคหะ

และชุมชน 

งบลงทุน           รวม  16,000  บาท 

ค่าครุภัณฑ์           รวม  16,000  บาท 

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน      จ านวน  16,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ ส าหรับงานส านกังาน  จ  านวน 1 เคร่ือง  รายละเอียดและ

ราคาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  ขอ้ 12  ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ .ศ. 2560  2 . เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 

2562 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจ ากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกฬีาและนันทนาการ         รวม  272,400  บาท 

งบด าเนินงาน         รวม  272,400  บาท 

ค่าใช้สอย           รวม  272,400  บาท 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ      จ านวน  100,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัต่างๆ   ประจ าปี

งบประมาณ   2563   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชุดกีฬาส าหรับนกักีฬา    ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ส าหรับ

ฝึกซอ้ม  ค่าตอบแทนผูค้วบคุมทีม  ผูฝึ้กสอน  และผูช่้วยผูฝึ้กสอน  ฯลฯ  เป็นไปตาม   1.พระราชบญัญติั

เทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  14 พ.ศ. 2562   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

ค่าใชจ่้ายในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

ของ อปท. พ.ศ.2559  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 

112  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด      จ านวน  172,400  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ   2563  เพื่อจ่าย

เป็นค่าจดัท าป้ายโครงการ   ค่าถว้ยรางวลั   ค่าเงินรางวลั  ค่าจา้งจดัท าสนาม  ค่าซ้ืออุ ปกรณ์ กีฬา      ค่า
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จดัซ้ือชุดกีฬาส าหรับนกักีฬา   ค่าวสัดุอ่ืนๆ   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี

ประจ าสนาม   ฯลฯ   เป็นไปตาม   1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบั

ท่ี 14 พ.ศ. 2562    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬา

และการส่งนกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไป

ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 112  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น          รวม  361,510  บาท 

งบด าเนินงาน           รวม  336,510  บาท 

ค่าใช้สอย           รวม  336,510  บาท 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง         จ านวน  92,310  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง   ประจ าปี 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย

ประชาสัมพนัธ์พร้อมติดตั้ง   ค่าเช่าเตน็ท์    ค่าเช่าเคร่ืองเสียงชุดใหญ่  เคร่ืองส ารองไฟพร้อมผู ้

ควบคุม โตะ๊ เกา้อ้ี เวทีพร้อมตกแต่งผา้  และติดตั้งระบบไฟในงาน ค่าของสมนาคุณส าหรับชุดแสดงบน

เวที   เงินรางวลัส าหรับการประกวดกระทงและนางนพมาศ  ถว้ยรางวลัส าหรับผูช้นะการ

ประกวด  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสินการประกวดกระทงและนางนพมาศ  ค่าป้ายติดเบอร์ส าหรับ

การประกวดและวสัดุอ่ืนๆ  ท่ีจ  าเป็น   ฯลฯ  เป็นไปตาม    1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496  และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  14 พ.ศ. 2562    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดั

งาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ  อปท . พ.ศ.2559   และ

หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 123    ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้ แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์     จ านวน  18,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิลโครงการ   ค่าเช่าเตน็ท์  โตะ๊ เกา้อ้ี   เคร่ืองเสียงพร้อมผูค้วบคุม   ค่าจา้งเหมาจดั

ดอกไมส้ าหรับวางรดน ้าผูสู้งอายแุละจา้งเหมาจดัสถานท่ี   ฯลฯ  เป็นไปตาม   1.พระราชบญัญติัเทศบาล

พ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้าย

ในการจดังาน  การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาของ  อปท . พ.ศ.

2559   และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 123  ตั้งจ่าย

จากเงินรายได ้ แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 



77 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                จ านวน  226,200  บาท 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ไม่มีแอลกอฮอล ์ .ค่าเช่าเตน็ทโ์ดมขนาดใหญ่
พร้อมตกแต่ง   ค่าเช่าโตะ๊พร้อมผา้ปูโตะ๊  ค่าเช่าเกา้อ้ี   ค่าเช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงและเคร่ืองส ารองไฟ   
ค่าเก็บกวาดท าความสะอาดสถานท่ี   ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์พร้อมโครงและติดตั้ง   ค่าจดัท าป้าย
โครงการ  ค่าจา้งเหมาติดตั้ งระบบไฟภายในงาน  ค่าวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดันิทรรศการ ค่าใชจ่้าย
ส าหรับพระภิกษุสงฆ ์ ค่าใชจ่้ายในการถวายจตุปัจจยัไทยธรรม ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ฯลฯ   เป็นไป
ตาม 1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562   2 . ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬา เขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาของ อปท . พ.ศ.2559  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
(2561-2565) หนา้ท่ี 124  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งบเงินอุดหนุน                                                                                                                รวม  25,000  บาท 

เงินอุดหนุน         รวม  25,000  บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพปูิน                                                                           จ านวน  25,000  บาท 

1 . เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีเดือนสิบ   ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท ารถแห่หมรับ   และจดัขบวนแห่หม

รับเขา้ร่วมกิจกรรมขบวนแห่หมรับงานประเพณีเดือนสิบจงัหวดันครศรีธรรมราช  ฯลฯ   

2.เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผา้

ข้ึนธาตุ”   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนแห่ผา้ผนืยาวสี

ขาว  เหลือง  แดง  ไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้  โดยการน าข้ึนไปห่มโอบลอ้มรอบองคพ์ระบรมธาตุ

เจดีย์ ณ วดัพระมหาธาตุวรวหิาร   ฯลฯ    เป็นไปตาม  1.พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี  14 พ.ศ. 2562  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินพ .ศ.2559   และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

(2561-2565) หนา้ท่ี 124  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 



78 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา      รวม  30,500  บาท 

งบลงทุน           รวม  30,500  บาท 

ค่าครุภัณฑ์          รวม  30,500  บาท  

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ค่าจัดซ้ือแทง็น า้ด่ืมส าเร็จรูป พร้อมขาตั้ง       จ านวน  5,500  บาท 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการค่าจดัซ้ือแทง็น ้าด่ืมส าเร็จรูป  ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง  จ  านวน 1 ชุด  
รายละเอียดและราคาตามทอ้งตลาด  ด าเนินการตาม  1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  2  บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าปีงบประมาณ 2562    และ
ระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(2561-2565) หนา้ท่ี 138  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ครุภัณฑ์กฬีา          จ านวน  25,000  บาท 
ค่าจัดซ้ือประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์     จ านวน  25,000  บาท 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์  จ  านวน 1 ชุด  รายละเอียดและราคาตาม
ทอ้งตลาด   ด าเนินการตาม 1. พระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560  
2  บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ประจ าปีงบประมาณ 2562    และระเบียบหนั งสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561- 2565 ) หนา้ท่ี 138  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน          รวม  1,251,400  บาท 

งบลงทุน         รวม  1,251,400  บาท 

ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง       รวม  1,251,400  บาท 

อาคารต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงโครงหลงัคาอาคาร    จ านวน  777,100  บาท 
ศพด. วดัโพธาราม(หลงัเก่า) 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงโครงหลงัคาอาคาร ศพด . วดัโพธาราม (หลงัเก่า) หมู่ท่ี 

4  ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน ขนาดรกวา้ง 8.50 เมตร ยาว 36 เมตร  ท าตามแบบแปลนมาตรฐานท่ี ทต .

ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบญัญติั  และระเบียบ  ดงัน้ี   1) 

พระราชบญัญติัเทศบาลพ .ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562   2) พระราชบญัญติั

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 2542       และ
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ระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) หนา้ท่ี 86  ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน    จ านวน  474,300  บาท 
แบบไม่ปลูกหญ้าหน้า ศพด. วดัโพธาราม 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบไม่ปลูกหญา้หนา้ ศพด . 

วดัโพธาราม  หมู่ท่ี 4  ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน ขนาดรกวา้ง 73 เมตร ยาว 110 เมตร  ท าตามแบบแปลน

มาตรฐานท่ี ทต .ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นไปตามพระราชบญัญติั  และระเ บียบ  

ดงัน้ี  1) พระราชบญัญติัเทศบาลพ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 14 พ.ศ. 2562   

2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. 

2542     และระเบียบหนงัสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (2561-2565) 

หนา้ท่ี 86  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานบกลาง 

งบกลาง            รวม  13,475,900  บาท 

งบกลาง           รวม  13,475,900  บาท 

งบกลาง           รวม  13,475,900  บาท 

ค่าช าระหนีเ้งินต้น         จ านวน  673,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินตน้ของเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินเลขท่ี ร.9/2560 ลงวนัท่ี 21 มิ.ย. 2560 และ สัญญากู้

เงินเลขท่ี  ร.4/2559 ลงวนัท่ี  28 ธ.ค. 2559 ใหแ้ก่ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออม

สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง 

ค่าช าระดอกเบีย้          จ านวน  181,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ียของเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินเลขท่ี ร.9/2560 ลงวนัท่ี 21 มิ.ย. 2560 และ สัญญา

กูเ้งินเลขท่ี ร.4/2559 ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 2559  ใหแ้ก่ส านกังานกองทุนพฒันาเมืองในภูมิภาค  ธนาคารออม

สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม        จ านวน  253,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งกรณีนายจา้งในอตัราร้อยละ   5  ของ   

ค่าจา้งท่ีเทศบาล  จะตอ้งจ่าย  เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง   ตาม

พระราชบญัญติั   และหนงัสือสั่งการ   ดงัน้ี    1.พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  2.หนงัสือ
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ส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวนัท่ี  22  มกราคม   2557   เร่ือง การ

จ่ายเงินเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง  3.หนงัสือส านกังาน  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต .  ด่วน

ท่ีสุด  ท่ี มท 0809 .5/ว 81 ลงวนัท่ี   10  กรกฏาคม   2557    เร่ือง  ประกาศ  ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต . เร่ือง

มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังานจา้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  49,570  บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  จ  านวน 203,430  บาท    แผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        จ านวน  10,200  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอตัราร้อยละ   0.2  ของค่าจา้งพนกังานจา้งโดยประมาณทั้ง

ปีท่ีเทศบาล  จะตอ้งจ่าย    ตามพระราชบญัญติั   และหนงัสือสั่งการ   ดงัน้ี  1.พระราชบญัญติัเงินทดแทน

( ฉบบัท่ี  2 )  พ . ศ .  2561  2 . หนงัสือด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0808 . 2 / ว  4172   ลง  

วนัท่ี   24   ธนัวาคม   2561    เร่ือง  การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได ้  แผนงานงบกลาง 

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ         จ านวน  9,533,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บตามระเบียบ   จ านวน   12  เดือน ถือปฏิบติัตาม   1.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานงบกลาง 

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร         จ านวน  1,988,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียความพิการใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บตามระเบียบ จ านวน  12  เดือน ถือปฏิบติัตาม  1.ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานงบกลาง 

เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์         จ านวน  120,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่ผูมี้สิทธิไดรั้บตามระเบียบ จ านวน  12 เดือน ถือปฏิบติัตาม   

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนงานงบกลาง 

ส ารองจ่าย          จ านวน  200,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีจ าเป็นฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน  เช่น  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั  น ้าป่าไหลหลาก  แผน่ดินถล่ม  ภยัแลง้  ภยั
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หนาว วาตภยั อคัคีภยั ไฟป่าและหมอกควนั โรคติดต่อ และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2560  และหนงัสือสั่งการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพนั 

ค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ระดับท้องถิ่น    จ านวน  94,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั  ทอ้งถ่ิน   ไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  40   ของ

ค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  กรณีรายไดข้ององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ไม่รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ลา้นบาท   เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ  และหนงัสือสั่ง

การ  ดงัน้ี  1. ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  เร่ือง  หลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  ในระดบัทอ้งถ่ิน

หรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง  

ค่าใช้จ่ายส่งเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    จ านวน  31,000  บาท 

เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล  ตามหลกัเกณฑก์ารค านวณในอตัราร้อยละเศษหน่ึงส่วนหก

(0.00167 )ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปีท่ีล่วงมาแลว้  ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน

สะสม เงินอุดหนุนทัว่ไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินหา้แสนบาท   ด าเนินการตาม   1.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก่ียวกบัค่าบ ารุง

สมาคม พ.ศ. 2555  2. หนงัสือ ท่ี ส.ท.ท. 1117/2560  ลงวนัท่ี  27 ตุลาคม 2560  เร่ือง   การช าระค่าบ ารุง

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ประจ าปี  2561   และระเบียบหนงัสือสั่ งการอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)    จ านวน  392,700  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ก .บ .ท .)   ตาม

พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500   โดยค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อย

ละ  2   ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี   ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  (ยกเวน้

พนัธบตัร   เงินกู้   เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ / เงินบริจาคและเงินอุดหนุน )   เป็นไปตาม

พระราชบญัญติั   ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  1) พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2500    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน   พ.ศ. 2546    3) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ด่วน

มาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวนัท่ี  12 กรกฎาคม   2560  เร่ือง   ซกัซอ้มการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
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บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  4) หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวนั 12 กรกฎาคม   2560   และระเบียบ

หนงัสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ แผนงานงบกลาง 

 



181,000 181,000

94,000 94,000

31,000 31,000

120,000 120,000

673,000 673,000

253,000 253,000

9,533,000 9,533,000

10,200 10,200

392,700 392,700

200,000 200,000

1,988,000 1,988,000

120,000 120,000

1,400,000 1,400,000

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ

รวม
แผนงาน

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั

ค่าช าระดอกเบ้ีย

ค่าใชจ่้ายเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
ระดบัทอ้งถ่ิน

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค่าช าระหน้ีเงินตน้

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เงนิเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)

งบ

บุคลากร

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย

เบ้ียยงัชีพคนพิการ

ส ารองจ่าย

งบกลาง งบกลาง
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก

ค่าใชจ่้ายส่งเงินสมทบสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.)



199,000 199,000

696,000 696,000

120,000 120,000

460,000 1,697,010 2,630,000 4,787,010

108,000 108,000

40,000 70,000 80,000 190,000

640,000 3,670,000 3,980,000 8,290,000

210,000 210,000

740,000 740,000

42,000 210,000 252,000

10,000 70,000 100,000 180,000

10,000 10,000

144,000 90,000 100,000 334,000

72,000 220,000 292,000

10,000 20,000 30,000

50,000 290,000 340,000

336,000 336,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เงินวิทยฐานะ

เงินประจ าต  าแหน่ง

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

เงินเดือนพนกังาน
เงนิเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น
งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบ้ียประชุม

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาจดัเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม

รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
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งบ

บุคลากร

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย



432,000 432,000

109,000 109,000

324,000 324,000

96,000 96,000

10,650 200,000 210,650

35,200 35,200

600,000 600,000

18,500 18,500

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา
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ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมค่ายการเรียนรู้ใน
ระดบัปฐมวยั

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมารักษาความปลอดภยั
ทรัพยสิ์นและสถานท่ีราชการของส านกังานเทศบาล
ต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพ่ือปฏิบติังานดา้นส่ือสารประชาสมัพนัธ์

ค่าใชจ่้ายโครงการการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
และประชาชน เก่ียวกบั พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาบุคคลปฏิบติังานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสงักดัเทศบาลต าบลกะทูน



92,310 92,310

18,000 18,000

226,200 226,200

10,000 10,000

16,280 16,280

46,420 46,420

100,000 100,000

65,830 65,830

172,400 172,400

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

ค่าใชจ่้ายโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ในระดบัต่างๆ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด

ค่าใชจ่้ายโครงการถวายราชสกัการะ  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  5 
 และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลตน้แบบ  
เน่ืองในวนัทอ้งถ่ินไทย

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และซอ้ม
อพยพหนีไฟ แก่ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง สมาชิก
สภา สมาชิกอพปร ผูน้  าชุมชน ของเทศบาลต าบลกะ
ทูน

ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุบนทอ้ง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีสงกรานต์

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง
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รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบ

ด าเนินงาน
ค่าใช้สอย



63,500 63,500

43,000 43,000

18,000 18,000

20,000 300,000 320,000

1,499,620 1,499,620

10,000 10,000

900,000 70,000 970,000

40,000 210,000 250,000

10,000 20,000 30,000

60,000 120,000 180,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา
องคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ร 
หลกัสูตร " พฒันาศกัยภาพบุคลากร ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง
เทศบาลต าบลกะทูน

ค่าใซจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใวจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าใช้สอย

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนกังานครูเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษา พนกังานจา้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สงักดัเทศบาลต าบลกะทูน

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ
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แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

งบ

ด าเนินงาน

ค่าวสัดุ



10,000 10,000

950,480 950,480

5,000 5,000

20,000 20,000

10,000 10,000

20,000 130,000 150,000

130,000 130,000

300,000 300,000

20,000 20,000

10,000 10,000

5,500 5,500

16,000 64,000 80,000

2,800 2,800

25,000 25,000

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุส านกังาน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม

ค่าวสัดุ

งบ

ด าเนินงาน

งบลงทุน

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

ค่าจดัซ้ือแทง็น ้าด่ืมส าเร็จรูป พร้อมขาตั้ง

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

จดัซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์

ค่าจดัซ้ือประตูฟตุบอลพร้อมอุปกรณ์

ครุภณัฑกี์ฬา

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค้ ส าหรับงาน
ส านกังาน

ค่า

สาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศพัท์

ค่าไฟฟ้า

ค่าอาหารเสริม (นม)

วสัดุก่อสร้าง

วสัดุการเกษตร
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474,300 474,300

777,100 777,100

25,000 25,000

340,000 340,000

452,000 452,000

476,000 476,000

อุดหนุนให้คณะกรรมการชุมชนด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงโครง
หลงัคาอาคาร ศพด. วดัโพธาราม(หลงัเก่า)

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ระดบัอ าเภอ

เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นห้วย
กลาง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างสนาม
ฟตุบอลมาตรฐานแบบไม่ปลูกหญา้หนา้ ศพด. วดัโพ
ธาราม

อาคารต่าง ๆ

ค่าที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
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รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนวดั
กะทูนเหนือ มิตรภาพท่ี 218



280,000 280,000

25,000 25,000

13,475,900 1,281,900 633,910 2,736,000 560,480 9,932,110 582,700 13,432,000 42,635,000รวม

ค่าใชจ่้ายโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดันาง
เอ้ือย

90

เงนิอุดหนุน
งบเงนิ

อุดหนุน

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การศาสนา

วฒันธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพิปูน
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