
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลรอนพิบูลย

อําเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,986,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,577,060 บาท
งบกลาง รวม 21,577,060 บาท

งบกลาง รวม 21,577,060 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 4,404,210 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตนแกสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล(ก.ส.ท.) ตามสัญญากูเงิน เลขที่ 1389/78/2557 ลงวัน
ที่ พฤษภาคม 2557 ในการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลยพรอมครุภัณฑ งวดที่ 7 จํานวน 4,109,532.74
 บาท และตามสัญญากูเงินเลขที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2559 ในการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอน
พิบูลยพรอมครุภัณฑ งวดที่ 6 จํานวน 294,672.53 บาท รวมเปน
เงิน 4,404,205.74 บาท ตั้งไวเปน 4,404,210 บาท เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 465,350 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ตามสัญญากูเงิน เลขที่ 1389/78/2557
 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการกอสรางอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลรอนพิบูลยพรอมครุภัณฑ งวดที่ 7
 จํานวน 426,622.48 บาท และตามสัญญาเงินกูเลข
ที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในการกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลยพรอมครุภัณฑ งวดที่ 5
 จํานวน 38,722.39 บาท รวมเปนเงิน 465,344.87 บาท  ตั้งไว
เปนเงิน 465,350 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรัษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 344,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง กรณี
นายจาง ในอัตรารอยละหาของคาจาง  เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบ
อันตรายเจ็บป่วย หรือสูญเสียเปนรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของ
คาจางโดยประมาณทั้งปี  เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,060,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที 47 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที 47 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพแกผูป่วยโรคเอดส  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-เปนไปตามพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที 47 ลําดับที่ 2

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหนา เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความ
จําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งไว หรือเพื่อป้องกัน
และบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือ กรณีมีหนังสือ
สั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้  เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  คาใชจายในการแกไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนไดรับผลประโยชนโดย
ตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อ
จราจร ยางชะลอความเร็วรถ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดทองถิ่นตามมาตา 146
 แหง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 58,500 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรายปีแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.) ในอัตราไมนอยกวารอยละ 1/6 ของรายรับ
จริงปีที่ลวงมาแลวยกเวนเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกินเจ็ด
แสนหาหมื่นบาท  เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
- หนังสือสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ 2545
- ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เรื่องการ
ชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,148,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท) ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตําบล
รอนพิบูลย   เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47
 ลําดับที่ 3
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลรอน
พิบูลย  เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47
 ลําดับที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,655,304 บาท

งบบุคลากร รวม 10,102,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี นายก
เทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกเลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ
.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกสมาชิกสภาเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่ม
เติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,254,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,174,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําแก
ลูกจางประจํา  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,511,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  และประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง(ฉบับที่3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆแก
พนักงานจาง ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535  และประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง(ฉบับที่3)
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งบดําเนินงาน รวม 3,552,504 บาท
ค่าตอบแทน รวม 534,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง คาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานจางและลูกจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ เชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะ
กรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
- หนังสือคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.3/28574 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2562
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแตง
ตั้งในการประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ  และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล และคณะ
กรรมการอื่นที่มีระเบียบกําหนดใหจายเบี้ยประชุมได ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรีฯ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ
.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ
ตางๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลเเละ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,689,504 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 702,504 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจางเหมาในการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลรวม(Big Data) ของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ฯลฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)โดยแยกเปน
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คา
ของขวัญและคาใชจายอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
และเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยราช
หาร หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน รวมถึงผูเขารวมประชุมและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวของกับการประชุม  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้งเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด กรณี
ครบวาระและกรณีอื่นๆ เชน คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําหนวย คาบัตรเลือกตั้ง คาแบบพิมพ
ตางๆ คาจัดสถานที่ คาจางทําป้าย คาเชาเต็นท/ฉากกั้น คา
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที่ 9
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งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี งานรับ
เสด็จ วันสําคัญของชาติ งานพิธีการตางๆ โดยจายเปนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธเชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมารวมงาน คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ ธงชาติ ผาแพร ผาริ้ว พระ
บรมฉายาลักษณ พระบรมสาทิสลักษณ เครื่องราชสักการะ พาน
พุม ตราสัญลักษณ พวงมาลา คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใชจายในการตกแตงและจัดเตรียมสถานที่ คาดอกไม คา
สาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพหรือการแสดงและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65
 ลําดับที่ 1
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จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นทุกประเภท โดยจาย
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายใน
พีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาป้าย
โครงการ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร คา
อาหารวาง และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ - ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 16

ทองถิ่นโปรงใสขาราชการไทยไมโกง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการทองถิ่นโปรงใสขา
ราชการไทยไมโกง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 86
 ลําดับที่ 7
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ปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร เชน คาเอกสารแบบพิมพ คาจางถายเอกสาร คากระดาษ
ตอเนื่อง คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2594 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
 พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 3

พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารและระบบ
สารสนเทศของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาอุปกรณสํานัก
งาน คาแฟ้มเก็บเอกสาร คาเอกสารแบบพิมพ คํารอง แบบสอบ
ถามความพึงพอใจของผูใชบริการ คูมือตางๆ คาใชจายในการจัด
หา ดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 14
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มอบรางวัลพนักงาน ลูกจางดีเดน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางผูมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน โดยจายเปนคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 12

วันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย เชน คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูรวมประกอบ
กิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ คามหรสพ การแสดง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 2
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วันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เชน คา
รับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูประกอบกิจกรรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
มหรสพ การแสดง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 1

สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตาม
หนังสือสั่งการฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 4
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อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงาน ลูกจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง โดยจายเปนคาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
ประกาศนียบัตร และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 13
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อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและ
ลูกจาง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดกิจการ ฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  เปนไป
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผาปูโตะ ถังขยะ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตางๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็กเชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ ฯลฯ
  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยางใน น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋ากลอง ถายรูปรูปสี หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เมมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร ( Cut Sheet Feeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:01 หนา : 24/125



ค่าสาธารณูปโภค รวม 934,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/สาธารณะ หรือ อาคารสถานที่
ที่อยูในความดุแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาน้ําประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาค  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทร
สาร คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุง รักษาสาย ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:01 หนา : 25/125



คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสงธนาณัติ คา
บริการสงจดหมายลงทะเบียน-ดวนพิเศษ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี ราย
เดือนและคาใชจายอื่นๆ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งานบริหารงานคลัง รวม 3,574,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,539,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,539,740 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,783,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําแก
ลูกจางประจํา  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 451,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 966,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจางและเปนคาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหจายเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น        พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใชจายในโครงการภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารอละสิ่ง
พิมพ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 20
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จัดทํา ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทําฐานขอมูลใน
การจัดเก็บรายได การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได การ
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนมาเสียภาษี เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารแผนพับ คาคัดลอกหรือสแกน
ระวางที่ดิน คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาจางสํารวจพื้นที่และ
จัดเก็บขอมูล การจัดทําฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรอง
รับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด
และเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง และ จางเหมาบุคคลเพื่อชวยปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  ตลอดจนคาใชจายอื่นที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว4522 ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 21

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ชื้อหรือจางพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง  ผาปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค แมแรง กุญแจปาก
ตาย ยางใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  สายไมล เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล ( 
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่องแผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เมมโมรี่ชิ
ป (Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสงธนาณัติ คา
บริการสงจดหมายลงทะเบียน-ดวนพิเศษ  ฯลฯ  เปนไปตาม
ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี ราย
เดือน และคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประเมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB
-  มีหนวยประมวผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้
  1) มีหนวยประมวผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
  2) มีหนวยประมวผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
-  มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
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กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-  มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-  มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-  มีแป้นพิมพและเมาส
-  มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-  สามารถใชงาน WiFi (IEEE 802.11b, g , n , ac) 
และ  Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,362,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,452,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,452,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  เงินคาตอบแทน
พิเศษ  และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล  ตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 909,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไปของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ในการดําเนินการ
ตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบ
รอยของประชาชน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2549

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.25561
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

ค่าวัสดุ รวม 520,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ชื้อหรือจางพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง  ผาปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและ อุปกรณประปา กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลาง
มือ  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ   ถุงมือ ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูก
คอ ชุด เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ   เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disk, Digi
tal Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เมมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร ( Cut Sheet F eeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน ถังดับเพลิง ลุกบอล
ดับเพลิง ขวานดับเพลิง สายดับเพลิง ขอตอขอแยก ทอสายสง
น้ํา  อุปกรณดับไฟป่า(สายฉีด  ถัง  ไมตบ) ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุจราจร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุจราจรตางๆ เชน สัญญาณไฟกระ
พริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ป้าย
เตือน  แทนแบริเออร(แบบพลาสติกและคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุด
ตรวจ  แผนป้ายจราจร  กระจกโคง  กระบองไฟ  ยางชลอความ
เร็ว  สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ที่สาธารณะ หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนไปตามระเบียบหนังสือ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาน้ําประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาค เปน
ไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทร
สาร คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุง รักษาสาย  ฯลฯ  เปนไปตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 545,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล(ตั้งดาน
ชุมชน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจาเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ การตั้งจุดตรวจรวมปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสารเผยแพร คาตอบแทนเจาหนาที่ คาเชาเต็นท และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 7
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ชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยตางๆ
ในเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาวัสดุอุปกรณในการซอม
แซมที่อยูอาศัย คาจัดหา/ปรับปรุง  อุปกรณที่ใชในการปรับปรุง
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร คาสิ่งของจําเปนในการดํารงชีพเบื้อง
ตน ยา เวชภัณฑ วัสดุที่ใชในการป้องกันควบคุมโรคติดตอคา
เครื่องแตงกายและอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานบุคลากรที่
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50
 ลําดับที่ 1
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ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จํา
เปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52
 ลําดับที่ 1

ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 5
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ฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการฝึกซอมแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย(อัคคีภัย)   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50
 ลําดับที่ 3

ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนในการดําเนินฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
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ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยจายเปนคาป้ายโครงการ  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาเชาเต็นท และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนในการดําเนินการสงเสริมกิจกรมรตางๆ แกสมาชิกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0818.2/ว257
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50
 ลําดับที่ 2
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สรางความปลอดภัยในชีวิดและทรัพยสิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 50
 ลําดับที่ 4

อบรมการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย
ตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการดําเนินโครงการอบรมการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติและสาธารณภัยตางๆ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 51
 ลําดับที่ 8
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,000,530 บาท

งบบุคลากร รวม 1,344,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,344,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 2,816,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,900 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ได    ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541

ค่าใช้สอย รวม 332,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง หรือบุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติให
เดินทางไปราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

จัดกิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่ง
ของเครื่องใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคา
ใชจายอื่นที่จําเปน   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 35
 ลําดับที่ 2
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จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใช
จายในการเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 18

นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนคาถาย
เอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 20
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เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนใน
การจัดใหมีการอบรมหรือศึกษาดูงานในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
-  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ
.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 35
 ลําดับที่ 3
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สงเสริมการสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการสอนภาษาตาง
ประเทศ เชน หนังสือ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นที่จํา
เปน    ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564  หนาที่ 7 ลําดับที่ 1

สงเสริมรักการอาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมรักการอาน เชน หนังสือ คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาสมนาคุณวิทยากร คา
ป้ายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปน   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 39
 ลําดับที่ 19
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 2,354,630 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ชื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,223,630 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) แกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย และเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-6 ใน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
,)  แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง  ผาปู
โตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและ อุปกรณประปา กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลาง
มือ  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค  แมแรง กุญแจปาก
ตาย ยางใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  สายไมล เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เปนไป  ตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ   ถุงมือ ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ เชน ลูกปิงปอง ไมปิงปอง ลูก
ฟุตบอล ลูกแบตมินตัน ไมแบดมินตัน ตะกรอ ตาขาย
กีฬา นกหวีด นวม นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, emovable Disk, Compact Disk, Digi
tal Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล ( 
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เม
มโมรี่ชิป ( Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร ( Cut Sheet Feeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ที่สาธารณะ หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยู ในความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา  เปนไปตาม
ระเบียบหนังสือ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายคาน้ําประปาใหแกการประปาสวนภูมิภาค เปน
ไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี รายเดือน
 และคาใชจายอื่นๆ เปนไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสรางของครุภัณฑ ที่เปนการกระทบหรือกระทําตอโครงสราง
หลัก ซึ่งมารวมถึงคาซอมแซมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,830,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,830,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 4,830,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย    ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 40
 ลําดับที่ 22

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,477,830 บาท
งบบุคลากร รวม 781,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 781,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 524,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 221,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 695,950 บาท
ค่าใช้สอย รวม 695,950 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูดูแลเด็ก จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูดูแล
เด็ก  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 37
 ลําดับที่ 9

จางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่แมบานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่แมบานประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 37
 ลําดับที่ 7
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จางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคลากรปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 13

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:01 หนา : 65/125



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาราวานเสริมสรางประสบการณเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใช
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
กระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปน
ในการทัศนศึกษา หรือดูงานตามโครงการคาราวานเสริมสราง
ประสบการณเด็ก  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:01 หนา : 66/125



บาน วัด โรงเรียน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณวิทยากร คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นที่จํา
เปน   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 37
 ลําดับที่ 10
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พัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณ
วิทยากร คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน   คาป้าย
โครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมและศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะ
กรรมการบริการศูนย ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:01 หนา : 68/125



ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณวิทยากร คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นที่จํา
เปน   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 37
 ลําดับที่ 11
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกิจกรรมประเพณีและวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม     คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่นที่จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 38
 ลําดับที่ 14
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สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 227,950 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้
7.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย (154,350 บาท)
7.2 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรอนพิบูลย (51,000 บาท)
7.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือ คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (22,600 บาท)  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36
 ลําดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,924,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,474,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,474,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,062,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล  เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาการจาย เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจางเปนไปตามพระราชกฤษีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- เระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน (ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  เปนไป
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผาปูโตะ ถังขยะ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:02 หนา : 75/125



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยางใน น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ   ถุงมือ ฯลฯ  เปนไปตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมี ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช และสัตว ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋ากลอง ถายรูปรูปสี หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูก
คอ ชุด เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล ( 
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เม
มโมรี่ชิป ( Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร ( Cut Sheet Feeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ หรือโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ที่เปนการกระทบหรือกระทําตอโครงสรางหลัก ซึ่งไม
รวมถึงคาซอมกลาง  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 918,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 718,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะ
ยาว และอัตราคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริการทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาตม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสุนัขและแมว ปีละ 2
 ครั้ง พรอมบันทึกขอมูลในระบบ www.thairabies.net/trn 
หรือ www.thairabies.net/petregis และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี กรณีใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลรอนพิบูลยเปน
ผูดําเนินการนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการครูฝึกสอนออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการครูฝึกสอนออกกําลังกายดวยการ
เตนแอโรบิคตามโครงการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิคตาม
โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 8

จางเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุก
เฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 44
 ลําดับที่ 10
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก โดยจายเปนคาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูก
น้ํายุงลาย คาป้ายประชาสัมพันธ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน
ผสม คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 42
 ลําดับที่ 5
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ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัคซีนและอุปกรณในการฉีด คาป้ายโครงการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 42
 ลําดับที่ 3

ผลิตสื่อเพื่อใหการสุขศึกษาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการผลิตสื่อเพื่อใหการสุขศึกษาประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม เชน เอกสาร แผนพับ โปสเตอร ป้ายไวนิล หนังสือ ซีดี ฯลฯ
  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 43
 ลําดับที่ 6
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อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกสถานที่ของ อสม. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดใหมีการอบรมและ/หรือศึกษาดู
งานตามโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูนอกสถานที่ของ อ
สม.โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่นที่จําเปน - ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 2
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อบรมและศึกษาดูงานของผูประกอบการรานอาหาร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงานของผูประกอบ
การรานอาหาร โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งของเครื่องใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิสมนาคุณวิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 41
 ลําดับที่ 1
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อาหารปลอดภัย(Food Safety) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) โดยจายเปนคาภาชนะสําหรับเก็บ
ตัวอยาง คาขวดแกว คาน้ํายาเคมี คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพคาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม            คาสมนาคุณ
วิทยากร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่นที่จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 44
 ลําดับที่ 9

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:02 หนา : 85/125



งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการชุมชน ในการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ชุมชน
ละ 20,000 บาท  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 45
 ลําดับที่ 12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 234,000 บาท

งบบุคลากร รวม 234,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 234,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแลศักยภาพผูสูงอายุ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,919,420 บาท

งบบุคลากร รวม 2,539,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,539,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,467,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:02 หนา : 87/125



เงินประจําตําแหนง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 517,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําแก
ลูกจางประจํา  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 494,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง( ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 1,280,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 366,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจาง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางที่
ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง  ตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561
- หนังสือคณะกรรมการวินิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.3/28574 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติใหปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บานได  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วันที่พิมพ : 9/2/2565  15:29:02 หนา : 90/125



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้งเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จํา
เปนในการเดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใชจายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขต คาดําเนินการ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขตเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 524,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ชื้อหรือจางพิมพ  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ผาปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและ ปกรณประปา กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ  ฯลฯ
  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค แมแรง กุญแจปาก
ตาย ยางใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  สายไมล เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลอง  ถายรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูก
คอ ชุด เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณ
บันทึก (
Diskette,Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disk, Di
gital Video Disc, Flash Disk) เทปบันทึก
ขอมูล ( 
Reelmagnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ( Key board) เมนบอรด (Main Board ) เมมโมรี่ชิ
ป ( Memory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร ( Cut Sheet Feeder) เมาส ( Mouse ) , พริ้นเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ ( Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) สายเคเบิล ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เปนการกระทบหรือกระทําตอ
โครงสรางหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 877,960 บาท
งบบุคลากร รวม 478,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 478,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 174,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจางเปนไปตามพระราชกฤษีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และ
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 199,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณขางบานนายโชติ หมูที่ 7 จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปักเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร จํานวน 1 ตน พาด
สายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
เสนละ 18 เมตร พรอมอุปกรณประกอบดานแรงต่ํา  พาดสายอลู
มิเนียมหุมฉนวนขนาด 25 ต.มม. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 174
 เมตร พรอมโฟโตสวิสช จํานวน 1 ชุด และติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 4 ชุด (โดยโคม
ไฟ เทศบาลฯ เปนผูจัดหาจํานวน 3 ชุด)  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 15
 ลําดับที่ 1
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ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนตลาดใหม - นาโพธิ์ 
หมูที่ 7 ตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปักเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร จํานวน 1
 ตน พรอมเสาตอมอขนาด 1x(.25x.25x4.50 เมตร) จํานวน 8
 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 50 ต.มม. จํานวน 2
 เสน ระยะทางเสนละ 187 เมตร พรอมอุปกรณประกอบดานแรง
ต่ํา  พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 25 ต.มม. จํานวน 1
 เสน ระยะทาง 187 เมตร และติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 5 ชุด (โดยโคมไฟ กฟภ.เปน
ผูจัดหาทั้งหมด)  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 15
 ลําดับที่ 3

ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนทางเขาบานนางเตี้ย
ง หมูที่ 7

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนขนาด 25 ต.มม
. จํานวน 1 เสน ระยะทาง 174 เมตร และติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 8 ชุด  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 15
 ลําดับที่ 2
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งานสวนสาธารณะ รวม 140,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,557,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,210,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,210,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจาง ตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
  และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจาง  ตามพระราชกฤษีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  และ
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 3)

งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติให
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตางๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,450,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนนภายในสถานที่ทิ้ง
ขยะบานทายเรือ หมูที่12

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนน
ในสถานที่ทิ้งขยะบานทายเรือ หมูที่ 12 ตามที่เทศบาลกําหนด  
ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48
 ลําดับที่ 2
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จางเหมาบริการรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของ
ถนนและทางเทา

จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตามโครงการรักษาความสะอาด
และเปนระเบียบเรียบรอยของถนนและทางเทา   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1095 ลงวันที่ 25 ธัวาคม 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6
/ว2054 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.6
/ว860 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48
 ลําดับที่ 1

จางเหมาเพื่อปฏิบัติงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตาม พรบ
.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 49
 ลําดับที่ 5
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เวน คาเชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน
โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  ฯลฯ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง หรือ
บุคคล คณะบุคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการ เพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น    พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สรางอันเปนทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ใหสามารถใชงานไดตามปกติดังเดิม   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการสิ่งพิมพที่ไดจากการ
ชื้อหรือจางพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง  ผาปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม อางลางมือ  ฯลฯ
  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค แมแรง กุญแจปาก
ตาย ยางใน น้ํามันเบรก น็อตและสกรู  สายไมล เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื่อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาซ
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ ฯลฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ   ถุงมือ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน พันธพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เปนไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูก
คอ ชุด เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 147,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง ชนิด
สะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา ปริมาตร
กระบอกสูบไมนอยกวา 300 ซีซี พรอมใบมีด เครื่องละ 9,500
 บาท จํานวน 5 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 1
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.261-265)เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เปนการกระทบหรือกระทํา
ตอโครงสรางหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 887,580 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุมของประชาชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเปน คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ คาสมนาคุรวิทยา
กร ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54
 ลําดับที่ 8
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สงเสริมกิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเปน คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ คาสมนาคุรวิทยา
กร ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52
 ลําดับที่ 3

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเปน คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ คาสมนาคุรวิทยา
กร ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบีบยกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53
 ลําดับที่ 5
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อบรมและศึกษาดูงานของผูนําชุมชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร   คาตกแตงสถาน
ที่ คาใชจายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปนในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของผูนําชุมชน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
)   พ.ศ.2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 52
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 187,580 บาท
เงินอุดหนุน รวม 187,580 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

สนับสนุนกลุมนาทองอินทรีย จํานวน 27,580 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกกลุมนาทองอินทรียในการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพทําปุ๋ยอินทรีย  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 55
 ลําดับที่ 10

สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในการสง
เสริมการประกอบอาชีพ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54
 ลําดับที่ 9
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อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการชุมชนของเทศ
บาล พ.ศ.2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่1/2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

จัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลตําบลรอน
พิบูลย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ดังนี้ คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือ
ทีม คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบใหผู
ชนะการแขงขัน คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพีเปิด-ปิดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภันฑ   ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 3
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จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตางๆ เขารวมการแขงขัน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภท
ตางๆเขารวมแขงขัน โดยจายเปนคารับรอง คาใชจายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพ การ
แสดง คาเครื่องแตงกาย  คายานพาหนะ คาใชจายในการประชา
สัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดการ
แขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตางๆเขารวมการแขงขัน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 1

จัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยจายเปน
คารับรอง คาใชจายในการตกแตงและจัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง คาใชจายในการประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 419,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

งานประเพณีแหผาขึ้นธาตุ (วัดเขานอย) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 7
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จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา คาปัจจัยถวายพระ คาเครื่อง
ไทยธรรม คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง คามหรสพ การแสดง คา
ใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 6

จัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง คามหรสพ การแสดง คา
ตอบแทนกรรมการ คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 5
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จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญญู จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใชจายในการตกแตง คามหรสพ การ
แสดง  คาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการ  คาไทยธรรม คาปัจจัยถวายพระ  คาใชจายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 61
 ลําดับที่ 4
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จัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายในการ
ตกแตง คามหรสพ การแสดง  คาตอบแทนกรรมการ คาของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาถวยรางวัล คาใชจายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 9

สรางภูมิคุมกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและ สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการและคาใชจายอื่นที่จําเปน  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 119,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 119,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

จัดทําหมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกอําเภอรอนพิบูลย ในการจัดทําหม?รับ
รวมขบวนแหหม?รับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 11

ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกอําเภอรอนพิบูลย ในการเขารวม
กิจกรรมแหผาขึ้นธาตุ ในประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

ประเพณีถือศีลกินเจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกศาลเจาพระ 108 ในการจัดงาน
ประเพณีถือศีลกินเจ  ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62
 ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

งานประเพณีลากพระ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกวัดในเขตเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย ไดแก วัดพิศาลนฤมิต วัดเทพนมเชือด วัดจีบประดิษฐ วัด
เขานอยและวัดสุวรรณรังษี  วัดละ 12,000 บาท ในการตกแตง
เรือพนมพระ   ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ประกาศมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑการใช
จาเงินอุดหนุนวัดที่ไดรับจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63
 ลําดับที่ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,224,816 บาท

งบลงทุน รวม 2,224,816 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,224,816 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตลาดใน หมูที่ 12 
ตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ตลาดใน โดยชวงที่ 1 และชวงที่ 3 กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม
กันไมนอยกวา 34 เมตร ชวงที่ 2 กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาวรวม
กันไมนอยกวา 3 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลย
กําหนด ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 10
 ลําดับที่ 13
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กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแสวงคารแคร – 
หงสฟ้า หมูที่ 12

จํานวน 285,102 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแส
วงคารแคร – หงสฟ้า ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกตั้งแต 0.30
 เมตร ถึง 0.40 เมตร ตามระดับลาดเท ยาวรวมกันไมนอย
กวา 86 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 9
 ลําดับที่ 12

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเสวียน - สุดเขต
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย หมูที่ 5

จํานวน 617,245 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย
เสวียน - สุดเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 860 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลย
กําหนด ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 6
 ลําดับที่ 1
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ปรับปรุงวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกจานเรียว หมูที่ 
12 ตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่
แยกจานเรียว โดยทําการปรับปรุงวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ชั้น3 (มอก.) จํานวน 9
 ทอน ความยาวรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา 9 เมตร พรอมฝา
ตะแกรงเหล็กขนาดกวาง 0.58 เมตร ยาว 1.50 เมตร จํานวน 1
 ฝา และเทพื้นคอนกรีตกวางเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 9
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 9 ตาราง
เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 11
 ลําดับที่ 16
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุง ซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาบานนาโพธิ์ 
– บานหนองคูขัน หมูที่ 7

จํานวน 497,342 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเขาบานนาโพธิ์ – บานหนองคูขัน โดยทําการปรับปรุง ซอม
แซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6
 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 2 เมตร ยาว 25 เมตร และผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 16
 เมตรหนา 0.15 เมตร ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4
 เมตร ยาว 4 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอน
พิบูลยกําหนด ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 20
 ลําดับที่ 3

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาบานทุงโหมะ หมูที่ 
5

จํานวน 111,032 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขา
บานทุงโหมะ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15
 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 9
 ลําดับที่ 10
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ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขาหลังการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขารอนพิบูลย หมูที่ 5

จํานวน 49,871 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางเขา
หลังการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขารอนพิบูลย ขนาดกวาง 3
 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตําบล
รอนพิบูลยกําหนด ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 9
 ลําดับที่ 11

ปรับปรุงฝาคูระบายน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (ตลาด
ใหม) หมูที่ 7 (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน 283,224 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงฝาคูระบายน้ําตลาดสดเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (ตลาดใหม) โดยทําการรื้อฝาคูระบายน้ําเดิม แลวจับเซี้
ยม แตงขอบรางระบายน้ํา เปลี่ยนฝาคูระบายน้ําใหม เปนฝาคู
ระบายน้ําเหล็ก ขนาดกวาง 0.29 เมตร ยาว 0.50
 เมตร จํานวน 356 ชุด และซอมแซมขอบฟุตบาท โดยเท
คอนกรีตรองขอบฟุตบาท กวาง 0.30 เมตร ยาว 24.60
 เมตร สูง 0.25 เมตร พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็กดาน
หนา กวาง 1 เมตร ยาว 25.60 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 25.60 เมตร ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนาที่ 13
 ลําดับที่ 21
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับได (คาK) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ได (คาK) เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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