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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น 52,970,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

รวม

13,401,670 บาท

รวม

9,524,870

บาท

รวม

2,848,320

บาท

725,760

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ
(ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

725,760

บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

180,000

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน

บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

180,000

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษานายก จานวน

บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
207,360

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

207,360

บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน 1,555,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม
จานวน

6,676,550

บาท

4,340,420

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

38,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

302,400

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

166,560

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

18,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,595,840

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.2.7 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

215,330

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

3,796,800

บาท

รวม

320,000

บาท
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แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีใ่ นการเลือกตั้ง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.2 ประเภทค่าเบีย้ ประชุม

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ ประชุมให้แก่คณะกรรมการทีส่ ภาเทศบาลแต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายอื่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

210,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

1,550,800

บาท

788,800

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างดาเนินการจัดทาและ
ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ฯลฯ จานวน 400,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ จานวน 216,000

บาท

โดยปฏิบัติหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยอาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารทีท่ าการ จานวน

172,800

บาท

โดยปฏิบัติหน้าทีท่ าความสะอาดอาคารทีท่ าการและบริเวณโดยรอบสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรอง ดังต่อไปนี้
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 15,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ซึ่ง
จาเป็นต้องจ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จานวน 15,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

672,000

บาท

200,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสางานการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิ
เลือกตั้ง เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทาป้ายปิดประกาศทีห่ น่วยเลือกตั้งและป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง
ค่าตอบแทนบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าทีใ่ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี งานรับเสด็จ งานพิธีการต่าง ๆ งานกิจกรรมวันสาคัญของราชการ
เช่น ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องราชสักการะ ธงชาติ
ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุม่ พวงมาลา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานทะเบียนราษฎร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
7) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรในเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
8) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้าง จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าโล่ ถ้วยรางวัล ของรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
9) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม
ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ณ อาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์แห่งใหม่ จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารณ อาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์แห่งใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
12) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าซ่อมบารุงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมประชาคมเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาสามปี ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของสานักปลัดเทศบาลเพือ่ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

547,000

บาท

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

7,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 14,220 บาทและตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 285,780 บาท )
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

1,379,000

บาท

1,000,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา

จานวน

84,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสานักงานเทศบาลและอาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

25,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์(GFMIS) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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จานวน

70,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ ค่าต่ออายุโดเมนเนม ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ
เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

60,000

บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของสานัก
ปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์นั่งส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องเสียง ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนตาบลร่อนพิบูลย์ ในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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รวม

2,448,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

1,932,000

บาท

รวม

1,932,000

บาท

1,300,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

380,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

516,000

บาท

รวม

108,000

บาท

10,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

78,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

255,000

บาท

50,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

190,000

บาท

60,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูล
แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการสารวจและปรับปรุงข้อมูล
ผู้ชาระภาษี ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดทาหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษีเคลื่อนที่

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการรับชาระภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองคลังเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

จานวน

153,000

บาท

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

58,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

2,559,160

บาท

รวม

1,868,160

บาท

รวม

1,868,160

บาท

155,400

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

28,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

224,760

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,440,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

477,000

บาท

รวม

20,000

บาท

10,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รวม

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

80,000

บาท

10,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

40,000

บาท

40,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพือ่ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

277,000

บาท

25,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ทราย ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน
จอบ ขวาน เลื่อย ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ถุงมือ
สาลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา
กระชัง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อสะท้อนแสง ชุดปฏิบัติการ เครื่องแบบ ผ้าผูกคอ
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.12 ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายฉีดน้า ข้อต่อข้อแยกชนิดต่าง ๆ ขวานดับเพลิง ผ้าคลุมเพลิง
ตะขอเกี่ยว ประแจขันข้อต่อ แรคคล้องสาย เข็มขัดรั้งสายดูด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

100,000

บาท

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแลของ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแล
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสานักงานและอาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

214,000

บาท

รวม

144,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถดับเพลิง เครื่องหาบหาม ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน

64,000

บาท

1) เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 32,000 บาท
ตามราคาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SAS ทีม่ ีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Disk หรือดีกว่า แบบ Hot-PLUG หรือ Hot Swop และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID 0,1
- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ชนิด Blad (Enclosure/Classis) ทัง้ แบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber Channel ได้
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- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
2) เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 32,000 บาท ตามราคาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไ่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ZNetwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.2 หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม

3.2.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง จานวน

70,000

บาท

70,000

บาท

- ค่าก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารจอดรถดับเพลิง เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 จานวน 70,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง-ต่อเติมอาคารจอดรถดับเพลิง เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 โดยทาการ
ก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถดับเพลิงตามแบบของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

380,000

บาท

รวม

380,000

บาท

รวม

380,000

บาท

380,000

บาท

100,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

1) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของประชาชนทีไ่ ด้รับความเสีย
หายจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ค่ากระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ไม้ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม (ทบทวน) อปพร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายโครงการรักและห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง จานวน 50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักและห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าทีง่ านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีง่ านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
แก่เด็กและเยาวชน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 80 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

9,163,650

บาท

รวม

1,795,000

บาท

รวม

1,795,000

บาท

1,350,000

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

84,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

337,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

24,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

2,846,650

บาท

รวม

15,000

บาท

5,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

324,400

บาท

134,400

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

180,000

บาท

50,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมใจปฏิบัติธรรม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจปฏิบัติธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองการศึกษาเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

2,442,250

บาท

35,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)

จานวน

2,316,250

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กป.1 - ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ.)
ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ทราย ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน
จอบ ขวาน เลื่อย ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

3,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ถุงมือ
สาลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา
กระชัง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 83 -

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

65,000

บาท

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแลของ
กองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแล
กองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.4.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน 10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกองการ
ศึกษา เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

4,512,000

บาท

รวม

4,512,000

บาท

จานวน 4,512,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กป.1 - ป.6
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/
ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

1,017,280

บาท

รวม

37,680

บาท

รวม

37,680

บาท

37,680

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

รวม

879,600

บาท

รวม

879,600

บาท

273,600

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในโครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 79,200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในโครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีแ่ ม่บ้านประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน

86,400

บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในโครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าทีค่ รูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 108,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

606,000

บาท

420,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

จานวน

6,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ในอัตราคนละ 2,000 บาท/คน/ปี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทัง้ นี้
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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3) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียนใน 5 กิจกรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จานวน

15,000

บาท

จริยธรรมแก่เด็กเล็ก
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเล็ก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี จานวน

20,000

บาท

วัฒนธรรมไทย
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าเอกสารแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าของขวัญของทีร่ ะลึก ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(งานประกันคุณภาพภายใน)

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (งานประกันคุณภาพภายใน) เช่น
ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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9) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ จานวน
สานสัมพันธ์ชุมชน

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
10) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้
โดยปราชญ์ชาวบ้าน

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าเอกสารแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

100,000

บาท

3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง จานวน

- ค่าต่อเติมหลังคากันสาดเมทัลชีสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังกันสาดคาเมทัลชีสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 7
โดยทาการต่อเติมหลังคากันสาดเมทัลชีสพร้อมโครงเหล็กและเสาค้ายันทุกช่วงเสาค.ส.ล. มีพนื้ ทีห่ ลังคา
คลุมเมทัลชีส ไม่น้อยกว่า 74.80 ตารางเมตร และทาการยาแนวรางระบายน้าตลอดความยาวแนวราง
ตามแบบของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

2,539,000

บาท

รวม

1,630,000

บาท

รวม

1,630,000

บาท

1,000,000

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ ต่าง ๆ แก่พนักงานเทศบาล
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

645,000

บาท

รวม

100,000

บาท

30,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย

รวม

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

170,000

บาท

30,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

100,000

บาท

100,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

375,000

บาท

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ถุงมือ
สาลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา
กระชัง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบพนักงานประจารถกู้ชีพ-กู้ภัย(EMS) เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

264,000

บาท

รวม

264,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกขยะ ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร

จานวน

70,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ซึ่งสามารถพ่นได้ทงั้ หมอกควันและละอองฝอย ปริมาณการ
ฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
25 แรงม้า สามารถใช้ได้กับน้ามัน เบนซิน 91/95และแก็สโซฮอล์ได้ จานวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.1.3 ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลชในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้ และโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้ จานวน 1 ตัว
พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.1.4 ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นชนิด 2 ประตู ขนาดไม่ต่ากว่า 8 คิวบิกฟุต พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
จานวน 1 ตู้ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.1.5 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จานวน

64,000

บาท

1) เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 32,000 บาท
ตามราคาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก(6 core) สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB ต่อ Processor
- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก(RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SAS ทีม่ ีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ
ชนิด Solid State Disk หรือดีกว่า แบบ Hot-PLUG หรือ Hot Swop และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า
200 GB จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- สนับสนุนการทางาน แบบ RAID 0,1
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- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของตู้สาหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ชนิด Blad (Enclosure/Classis) ทัง้ แบบ 10/100/1000 Base-T และ Fiber Channel ได้
- สามารถใช้งาน DVD-ROM,USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้
- มีโปรแกรมสาหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีลิขสิทธิถ์ ูกต้องตามกฎหมาย
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2) เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 2 เครื่อง
ตั้งไว้ 32,000 บาท ตามราคาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไ่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ZNetwork Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

รวม

930,000

บาท

รวม

740,000

บาท

รวม

740,000

บาท

50,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้ฝึกสอนออกกาลังกาย ในโครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพด้วยการ
เต้นแอโรบิก จานวน 50,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

690,000

บาท
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พิษสุนัขบ้า

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ บัตรวัคซีน ถุงมือยาง
สาลี ยาคุมกาเนิดและเวชภัณฑ์การทาหมันสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าทรายกาจัดลูกน้า ค่าน้ายากาจัดยุงลาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย
(Food Safety)

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเคมีภัณฑ์ ค่าน้ายาต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

จานวน

500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าของขวัญของทีร่ ะลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้ประกอบการค้า

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลตาบลร่อน
พิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าของขวัญของทีร่ ะลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 93 -

2. งบเงินอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม

190,000

บาท

รวม

190,000

บาท

จานวน

190,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)และ/คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้านในการดาเนินงานด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพืน้ ทีช่ ุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 15,000
บาท จานวน 12 ชุมชน เป็นเงิน 180,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) เทศบาลตาบลร่อน
พิบูลย์ ในการจัดกิจกรรมวันอสม. จานวน 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จานวน

100,000

บาท

1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

2,355,040

บาท

รวม

1,512,040

บาท

รวม

1,512,040

บาท

794,400

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

538,440

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

178,200

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

743,000

บาท

รวม

76,000

บาท

20,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย

รวม

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

180,000

บาท

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

70,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองช่างเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

487,000

บาท

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
จานวน

4,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

200,000

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล โถส้วม สิ่ว
ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

155,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

8,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ หน้ากากกันความร้อน หมวก เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน 100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
เช่น รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง รถกระเช้า รถบรรทุก ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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งานไฟฟ้าถนน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

824,130

บาท

รวม

624,130

บาท

รวม

624,130

บาท

580,310

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

43,820

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าวัสดุ
2.1.1 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม
รวม
จานวน

200,000

บาท

200,000

บาท

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งานสวนสาธารณะ

รวม

140,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

108,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าวัสดุ
2.1.1 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

รวม
รวม
จานวน

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา
กระชัง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช สปริงเกอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

6,847,000

บาท

รวม

2,300,000

บาท

รวม

2,300,000

บาท

2,000,000

บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปตามอัตราทีก่ าหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

4,177,000

บาท

รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

3,050,000

บาท

2,900,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ จานวน50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในโครงการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า จานวน 2,000,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดหลุมขยะบ้านท้ายเรือ หมู่ 12 ตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน
850,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

50,000

บาท

50,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา
หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม

2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

จานวน

1,077,000

บาท

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ
หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส มีด
น้ายาล้างห้องน้า กระดาษชาระ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สว่าน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ท่อน้าบาดาล โถส้วม สิ่ว
ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา
แก๊สหุงต้ม น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ถุงมือ
สาลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา
กระชัง ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบพนักงานประจารถบรรทุกขยะ เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

370,000

บาท

รวม

370,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุกขยะ ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร

จานวน

70,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ซึ่งสามารถพ่นได้ทงั้ หมอกควันและละอองฝอย ปริมาณการ
ฉีดพ่นน้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า
25 แรงม้า สามารถใช้ได้กับน้ามัน เบนซิน 91/95และแก็สโซฮอล์ได้ จานวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

- 101 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

680,000

บาท

รวม

680,000

บาท

รวม

680,000

บาท

จานวน

680,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้นาชุมชน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของทีร่ ะลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานจักสาน ค่าพันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ ปุย๋
อาหารสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการจัดทา
แผนชุมชน

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
ในเขตเมือง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

470,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

470,000

บาท

รวม

470,000

บาท

470,000

บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเหรียญรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าเตรียมพิธีเปิดและพิธีปิด
ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

จานวน

150,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลร่อน
พิบูลย์ เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่ากระสุนปล่อยตัว ค่าจ้าง/
ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ
เข้าร่วมการแข่งขัน

จานวน

150,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและการจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/
ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
แข่งขัน ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าชุดนักกีฬาหรือกรีฑาพร้อม
รองเท้า ถุงเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ควบคุมและผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นทีจ่ าเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุใส่อาหาร ค่าวัสดุตกแต่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

364,500

บาท

รวม

215,000

บาท

รวม

215,000

บาท

215,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู จานวน

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าน้าอบไทย ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างดนตรี ค่ามหรสพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ณ วัดเขาน้อย

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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2. งบเงินอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

149,500

บาท

รวม

149,500

บาท

จานวน

79,500

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอร่อนพิบูลย์ ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการจัดงานประเพณีลากพระ อาเภอร่อนพิบูลย์ จานวน 50,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2) โครงการจัดทาหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อาเภอร่อนพิบูลย์ จานวน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
3) โครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ อาเภอร่อนพิบูลย์ จานวน 9,500 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาลเจ้าพระ 108 ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจประจาปี
จานวน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ สาหรับตกแต่งเรือพนมพระ
ในงานประเพณีลากพระ อาเภอร่อนพิบูลย์ ดังนี้
1) วัดเทพนมเชือด

จานวน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

2) วัดพิศาลนฤมิต

จานวน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

3) วัดจีบประดิษฐ์

จานวน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

4) วัดสุวรรณรังษี

จานวน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

5) วัดเขาน้อย

จานวน 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1. งบกลาง
1.1 หมวดงบกลาง
1.1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น

จานวน

รวม

8,750,570

บาท

รวม

8,750,570

บาท

รวม

8,110,570

บาท

5,225,160

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นแก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ สธ.(นศ)
261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
จานวน 1,440,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นแก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่ 1
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ พร้อมครุภัณฑ์ จานวน 3,785,160 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1.1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบีย้

จานวน

1,658,410

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ สธ.(นศ)
261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
จานวน 418,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่ 1
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ พร้อมครุภัณฑ์ จานวน 1,239,810 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

390,700

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือสานักงานก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีส่ ุดที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1.1.4 ประเภทเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพสาหรับผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ อื่นๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 20 ราย รายละ 500 บาทต่อเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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1.1.5 ประเภทสารองจ่าย

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนส่วนรวมหรือกรณีทมี่ ีความจาเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีต่ ั้งงบประมาณไว้ หรือกรณีทมี่ ีหนังสือ
สั่งการให้เบิกจ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1.1.6 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

506,300

บาท

- ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 53,200 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2556 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจาปีทผี่ ่านมา (ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 168,100 บาท เพือ่ จ่ายเป็น
1) เงินค่าจัดการจราจรทีเ่ ป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0307/ว 3534 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 3889
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซื้อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สีทาถนน แปรงทาสี
หลอดไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ฯลฯ ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทีช่ ารุด ค่าจ้างตีเส้น
จราจรทางข้ามทางม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถบริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
จานวน 98,100 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 94,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภท
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 4,100 บาท)
2) ค่าป้ายจากัดน้าหนักรถบรรทุกในเขตเทศบาลพร้อมติดตั้ง ณ ชุมชนตลาดเกษตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก)
3) ค่าราวเหล็กกั้นถนนทางโค้งพร้อมติดตั้ง ณ บ้านท้ายเรือ ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์
ตามแบบแปลนของเทศบาล จานวน 1 จุด เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ประเภท
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก)
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งไว้ 185,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000

บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
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1.1.7 ประเภทเงินช่วยพิเศษ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทาศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้างเสียชีวิต
ในระหว่างรับราชการ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)
1.2 หมวดบาเหน็จบานาญ

รวม

640,000

บาท

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จานวน 640,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2
ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป)

ยกเทศมนตรีฯ

52,970,000

งอื่นของนายก

างของเทศบาล

14,220

จากเงินรายได้)

400

านได้ตามปกติ

จากเงินรายได้)

ย วัสดุเพาะชา

จากเงินรายได้)

ง ผ้าคลุมเพลิง

จานวน

2,000

32,000 บาท

อุดหนุนทัว่ ไป)

กสารแบบพิมพ์

2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

จานวน

420,000

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

จานวน

6,000

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กครองท้องถิ่น

ย วัสดุเพาะชา

จากเงินรายได้)

สารแบบพิมพ์

สารแบบพิมพ์

ย วัสดุเพาะชา

จากเงินรายได้)

2) ถังบรรจุน้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) ก้าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า

32,000 บาท

คซีน ถุงมือยาง

มู่บ้าน (อสม.)

สธ.ok

ห่งละ 15,000

จากเงินรายได้)

ย วัสดุเพาะชา

ย วัสดุเพาะชา

กไม้ ธูป เทียน

ลขที่ สธ.(นศ)

ทรวงมหาดไทย

ะเบียบฯ อื่นๆ

8,582,470

หนี้เงินต้น

5,225,160

ดอกเบีย้

1,658,410

เอดส์

120,000

สารองจ่าย

200,000

สปสช

185000

สวัสดิการ

100000

กบท.

640,000

ปกส.

390,700

สันนิบาต

53200

ทาศพ

10000

ยป.อทป.

8,582,470

506300

168100

บาท

บาท

รกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจาก

บาท

การในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

