
                          ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 65,499,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 

      เงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์
อ าเภอ ร่อนพิบูลย์   จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

1. งบบุคลากร 9,260,540 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,848,320 บาท

งานบริหารทัว่ไป 13,264,140 บาท

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน

อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2)

พ.ศ.2557 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ

สมาชิกสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) 

   พ.ศ.2557 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 207,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ

แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557         

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

1.2 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 6,412,220 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 4,719,400 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)1.2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,148,115 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง

ผู้บริหารตามระเบียบ ฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.2.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 183,585 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล                 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.2.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 321,300 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 316,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง             

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 3,634,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง              

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.2.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,820 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 216,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ังหรือได้รับการ

แต่งต้ังตามกฎหมายอื่น ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง  และเพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตาม

ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการ ดังนี ้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ.2557

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.2555 และ ฉบับที ่2 พ.ศ.2558

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชุม 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.

2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรอง  ดังนี้

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 807,000 บาท

    - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างด าเนินการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์ฯลฯ จ านวน 375,000 บาท  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ จ านวน 

216,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ จ านวน 

216,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ.2541 และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

 เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิก

เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใชส้อย 2,054,000 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม ้ธูป เทียน 

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 20,000 บาท

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 10,000 บาท




  1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 40,000  บาท โดยจ่ายเป็น

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญของทีร่ะลึก ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียง

รับรองรวมทัง้ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายในการรับรองบุคคลหรือ

คณะบุคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานรวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  2) ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 15,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ค่า

เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายในการเล้ียงรับรอง

ส าหรับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการ

แต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือ

การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือหรือเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 

เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือการเล้ียงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานที ่ค่าดอกไม ้ธูป เทียน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าสาธารณูปโภคต่าง 

ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต้นท์และค่าใช้จ่าย

อื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 20,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสารแบบพิมพ ์ค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมบ ารุงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์เช่น ค่าวัสดุทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 200,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคมชุมชนต าบลและประชาคมเมือง ได้แก ่ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลแก่พนักงานและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าเกียรติ

บัตร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

8) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 600,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบ

พิมพ ์ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

7) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้าง 12,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและ

ลูกจ้างของเทศบาลเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

ตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นใน

การอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

11) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ฯ 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด (กรณี

ครบวาระ ยุบสภากรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มี

การเลือกต้ังใหม)่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ัง ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ัง ค่าจัดพิมพ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง/ผู้เสียสิทธิเ์ลือกต้ัง ค่าจัดท าปูายปิดประกาศทีห่น่วย

เลือกต้ังและปูายประกาศผลการเลือกต้ัง ค่าตอบแทนบุคคลทีไ่ด้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติ

หน้าทีใ่นการเลือกต้ังและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือส่ังการ 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน

จ้าง ลูกจ้าง ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

12) ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี พระราชพิธีและวันส าคัญของชาติ 150,000 บาท
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  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 หมวดค่าวัสดุ 295,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธ ีพระราชพิธี งานรับเสด็จ วันส าคัญของชาติ 

งานพิธีการต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

ค่าธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร่ ผ้าร้ิว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ 

เคร่ืองราชสักการะ พานพุม่ ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าดอกไม ้ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่า

มหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่าย

อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถัง

แก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟ  

หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศ หรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา ดอกล าโพง 

แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 20,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม 

แบบพิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ือง

เย็บกระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ดกุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน

ส านักงาน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท
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2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติ

(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อค

คลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย

จราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย 

ขวาน กบไสไม้ ตะปู เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ สี 

ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบือ้ง สังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 969,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา 600,000 บาท

2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคาหน่วย

หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะที่

อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 84,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้

จ านวน
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาล และอาคารส านักงานอื่น ๆ ในความ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลใน

การติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่า

เช่าเลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร 

ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 200,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 349,600 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม และ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น 

ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการ

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบลงทุน 349,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์

(GFMIS) (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.5 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 60,000 บาท

1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง 6,600 บาท



จ านวน2) จัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารส านักงาน ฯ 313,000 บาท

โดยจัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์ จ านวน 313,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังอุปกรณ์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์จ านวน 1 

ระบบ ประกอบด้วย

    2.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที ่1 จ านวน 4 ตัว

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 502.11b,g และ n ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถท างานทีค่ล่ืนความถี ่2.4 GHz หรือดีกว่า

 - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP,WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

โดยจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง 

ของงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ราคาเคร่ืองละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)

 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย

กว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11 มีนาคม 

2559)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

 - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11 มีนาคม 

2559)

    2.5) เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 2 kVA จ านวน 1 ตัว

คุณลักษณะพืน้ฐาน

  - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

 - มีช่วงแรงดันไฟฟูา Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%

 - มีช่วงแรงดันไฟฟูา Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%

 - สามารถส ารองไฟฟูาที ่Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11 มีนาคม 

2559)

    2.6) Router Board Mikrotik CCR19-8G-1S-1S จ านวน 1 ตัว โดย ม ี8 พอร์ท 

Gigabit 10/100/1000 พอร์ท ระบบระบายความร้อนแบบฮีตซิงก(์Heat Sink) ตัว

อุปกรณ์รองรับการท างานส าหรับระบบเครือข่ายขนาดกลางถึงใหญ ่ม ีRAM 2GB  

รองรับการท างาน Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ มีเทอร์โมมิเตอร์ตรวจวัด

ความร้อนของอุปกรณ์ มีล าโพงเล็กเพือ่บอกสัญญาณเสียงของสถานะอุปกรณ์ มีช่อง

ต่อ RS232 ช่วยในการจัดการผ่าน Command Line Interface (CLI) (เป็นครุภัณฑ์ที่

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย ์ตามโครงการปรับปรุง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ค่าซ่อมใหญ ่

หรือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุน 20,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

งานบริหารงานคลัง 2,635,500 บาท

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ 

ให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,540,000 บาท

1. งบบุคลากร 2,210,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,210,000 บาท

1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ 

ให้แก่ลูกจ้างประจ า (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 190,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง

ผู้บริหารตามระเบียบ ฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 425,500 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 105,500 บาท

1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 390,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่า

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน 75,500 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.

2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 60,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลง

วันที ่27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.2 หมวดค่าใชส้อย 170,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

 - 66 -

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการภาษีเคล่ือนที่ 20,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่เช่น ค่าปูาย

โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูลแผนที ่ฯ 30,000 บาท

    เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน เช่น ค่าปูาย ค่าเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ประชาชนให้มาเสียภาษ ีค่าคัดลอกระวางและสแกนระวางทีดิ่น ค่าปรับแก้ค่าพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ของระวางและจัดท าแผนทีแ่สดงรายเขต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถัง

แก๊ส มีด น้ ายาล้าง ห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม แบบ

พิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ืองเย็บ

กระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ดกุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

2.3 หมวดค่าวัสดุ 90,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคาหน่วย

หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติ

(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 57,800 บาท

2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,200 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,842,104 บาท

1. งบบุคลากร 2,020,604 บาท

2.4.2 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 48,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม และ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น 

ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการ

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 บาท

    เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า

เคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกอง

คลัง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ ให้แก่

พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,020,604 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 179,944 บาท
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1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 240,660 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 421,500 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 150,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,440,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.

2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใชส้อย 90,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน 10,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 20,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้างเหมา

โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลง

วันที ่27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 15,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟ  

หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศ หรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา ดอกล าโพง 

แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม แบบ

พิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ืองเย็บ

กระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ดกุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน 

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 หมวดค่าวัสดุ 211,500 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถัง

แก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 14,500 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย 

ขวาน กบไสไม้ ตะปู เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ สี 

ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบือ้งสังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.8 ประเภทวัสดุการเกษตร 2,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สารเคมีปูองกันและ

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์สปริงเกลอร์ คราด กระชัง หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)

2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข ้ส าลีและ

ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซธรรมชาติ

(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.10 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เคร่ืองหมายยศ

และสังกัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)
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2.3.11 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคาหน่วย

หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะที่

อยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)

2.4.2 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา 40,000 บาท

2.3.12 ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ขวานดับเพลิง 

สายฉีดน้ า ผ้าคลุมเพลิง ข้อต่อข้อแยกชนิดต่าง ๆ ตะขอเกี่ยว แรคคล้องสาย ฯลฯ (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 400,000 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์อื่น

  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาล และอาคารส านักงานอื่น ๆ ในความ

รับผิดชอบของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์ค่า

โทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น

เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย 

ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบลงทุน 400,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร 

ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 บาท

ค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกระจกโค้ง 300,000 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 340,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 340,000 บาท

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ค่าซ่อมใหญ ่

หรือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 32 

นิ้ว จ านวน 20 จุด (เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณ และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการติดต้ังถังดับเพลิงในชุมชน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ให้ความรู้ จัดหาและติดต้ังถังดับเพลิงในชุมชน 

เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ คู่มือการใช้งาน ค่าถังดับเพลิง ค่า

อัดน้ ายาเคมีดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย ค่าถุงยังชีพ ค่าส่ิงของในการด ารงชีพ

เบือ้งต้น ค่าผ้าใบ ผ้าพลาสติกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1 หมวดค่าใชส้อย 340,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัย ฯ 30,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสารในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าปูาย

โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการฝึกซ้อม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกซ้อม  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

 - 73 -

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. 100,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอปพร. เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าชุดอปพร. ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสารใน

การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 60,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,867,640 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,433,640 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 9,560,420 บาท

1. งบบุคลากร 1,867,640 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 2,898,880 บาท

    เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง

ผู้บริหารตามระเบียบ ฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 350,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1 หมวดค่าตอบแทน 15,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
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 เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่า

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)
2.2 หมวดค่าใชส้อย 210,000 บาท

2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 100,000 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 บาท

    - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างด าเนินการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 

1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าปูาย

โครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเอกสารต่าง 

ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)
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2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม 

แบบพิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ือง

เย็บกระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ดกุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน

ส านักงาน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 

การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 หมวดค่าวัสดุ 2,593,880 บาท

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท

2.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 2,480,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับชั้นป.

1 - ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์และโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (ใช้ข้อมูล

จ านวนเด็ก ณ วันที ่10 มิถุนายน 2559) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถัง

แก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟ  

หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศ  หรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา ดอกล าโพง 

แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 5,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย 

ขวาน กบไสไม้ ตะปู เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ สี 

ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบือ้งสังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

 - 76 -

2.3.7 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,880 บาท

    เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซ

ธรรมชาติ(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.6 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ ล็อค

คลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย

จราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.10 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด ขยาย 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

2.3.9 ประเภทวัสดุการเกษตร 2,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สารเคมีปูองกันและ

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์สปริงเกลอร์ หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,000 บาท

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข ้ส าลี

ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคาหน่วย

หนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา 50,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกและไม้แบตมินตัน 

เชือกกระโดด ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเกตบอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม 

เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)



รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 80,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 40,000 บาท
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   เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม และ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น 

ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการ

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบลงทุน 17,900 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาล และอาคารส านักงานอื่น ๆ ในความ

รับผิดชอบของกองการศึกษาเช่น ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อ

ราชการ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมาย

โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.3 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร 

ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแลของกองการศึกษา เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4.2 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 บาท

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 7,900 บาท

1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 

เคร่ือง เป็นเงิน7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท ี(ppm)

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11 มีนาคม 

2559)

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 17,900 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ค่าซ่อมใหญ ่

หรือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)
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งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 1,962,680 บาท

1. งบบุคลากร 490,680 บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,776,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียน

ระดับชั้นป.1 - ป.6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (ค านวณจากยอดเด็ก ณ  วันที ่10 มิถุนายน 

2559) ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น    (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)            

4. งบเงินอุดหนุน 4,776,000 บาท

4.1 หมวดเงินอุดหนุน 4,776,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้ 18,960 บาทและต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 220,800 บาท)

1.1.3 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 บาท

1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 239,760 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 490,680 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 214,920 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

   - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ จ านวน 

114,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

    - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ จ านวน 

138,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

  - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 216,000 บาท(ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

2.1 หมวดค่าใชส้อย 1,326,000 บาท

2.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 468,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 1,326,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

2.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ.2541 และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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3) ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน 30,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ี

องด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก 40,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก เช่น ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ ์และ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 6,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ในอัตราคนละ 2,000 บาทต่อป ี (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป)

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 20,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการ

สถานศึกษา

50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา

และกรรมการสถานศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)      



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

6) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน 20,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ ์ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)
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9) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 657,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 20,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ เช่น 

ค่าดอกไม ้ธูป เทียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

วัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

3.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างถนนเข้า - ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 139,000 บาท

3. งบลงทุน 146,000 บาท

3.1 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 146,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า-ออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์หมู่ที ่7 

โดยท าการก่อสร้างช่วงที ่1 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 

ม. ช่วงที ่2 ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. หรือพืน้ที่

คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทัง้ 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์ (คัดลอกจากแบบ

มาตรฐานกรมโยธาธิการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

  - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์เป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กอาย ุ2 - 

5 ป ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์(ใช้ข้อมูลจ านวนเด็ก ณ วันที ่10 

มิถุนายน 2559) เป็นเงิน 504,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)                    

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตรา 1,700 

บาทต่อคน (ใช้จ านวนเด็กเล็ก ณ วันที ่10 มิถุนายน 2559) เป็นเงิน 153,000 บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

 

8) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเล็ก 15,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเล็ก 

เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

รวม

รวม

รวม
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จ านวน
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รวม

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,242,200 บาท

1. งบบุคลากร 1,467,000 บาท

ค่าปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 7,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมผนังอลูมิเนียมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย ์หมู่ที ่7 โดยท าการก่อสร้างต่อเติมผนังอลูมิเนียมชนิดลูกฟูกสีชา สูงจากพืน้ 

0.90 เมตร ยาว 1.38 เมตร และผนังกระจกใส หนา 5 มิลลิเมตร ขนาดความสูง 1.10 

เมตร ยาว 1.38 เมตร หรือมีพืน้ทีผ่นังรวมกันไม่น้อยกว่า 2.76 ตารางเมตร       

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

       เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ 

ให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน 25,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,467,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 950,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 555,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ า

ต าแหน่งผู้บริหาร ตามระเบียบ ฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 400,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 110,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน
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       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1    

พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน 50,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 30,000 บาท

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างด าเนินการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์เทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/   

 ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใชส้อย 120,000 บาท



จ านวน

จ านวน
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จ านวน
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2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

 - 83 -

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม 

แบบพิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ือง

เย็บกระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ด กุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน

ส านักงาน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่น การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 หมวดค่าวัสดุ 325,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ 

ถังแก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา 

หลอดไฟ  หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัด

กระแสไฟฟูา เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศหรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา 

ดอกล าโพง แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน
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2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร 5,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สารเคมีปูองกัน

และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ คราด กระชัง หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข ้

ส าลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซ

ธรรมชาติ(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคา

หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.9 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก 

เคร่ืองหมายยศและสังกัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 

ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)



รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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       โดยจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน หุม้เบาะหนังสีด า จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท

2) จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 10,000 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

1) จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 2 ตัว 5,000 บาท

3. งบลงทุน 220,200 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 220,200 บาท

       โดยจัดซ้ือพัดลม ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท

(เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคา

ท้องถิ่นโดยประหยัด)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

       โดยจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด 60x150 x75 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว 

เป็นเงิน 10,000 บาท

4) จัดซ้ือพัดลม ชนิดต้ังพืน้ ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 3,000 บาท

       โดยจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท

3) จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว 10,000 บาท

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1) จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 10,000 บาท

2) จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 10,000 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองเสียง พร้อมติดต้ังส าหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 

81-2806 จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท

1) จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงชนิดพกพาพร้อมไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด 5,000 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงชนิดพกพาพร้อมไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด             

เป็นเงิน 5,000 บาท 

       โดยจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้าน

พิกเซล จ านวน 1 ตัว เป็นกล้องคอมแพค มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปล่ียนส่ือ

บันทึกข้อมูล และถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมกระเป๋า

บรรจุกล้อง เป็นเงิน 10,000 บาท ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ป ี2558

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

(เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคา

ท้องถิ่นโดยประหยัด)  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)



จ านวน

จ านวน

จ านวน
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จัดซ้ือคูลเลอร์น้ าร้อน จ านวน 1 ตัว 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคูลเลอร์น้ าร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 14.5 ลิตร จ านวน 1 ตัว 

เป็นเงิน 10,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ

จ าเป็นต้องจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นโดยประหยัด)

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน

รวม 25,900 บาท ประกอบด้วย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ไม่

น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพือ่ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

และวีดิโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  เป็นเงิน 16,000 บาท และจอรับภาพชนิด

มอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทะแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ เป็นเงิน 9,900 บาท ตาม

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ป ี2558

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2) จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ จ านวน 1 ชุด 25,900 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) 

จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 16,000 บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

       - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

       - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TBหรือชนิดSolid State Diskขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 หน่วย

       - ม ีDVR-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

       - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

       - มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย

3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบNetwork จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 12,000 บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)

       - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

       - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

       - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น

3) จัดซ้ือจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ 3,300 บาท

2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบNetwork จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่        

ค่าซ่อมใหญ ่หรือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์                 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

       โดยจัดซ้ือจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ    

เป็นเงิน 3,300 บาท      คุณลักษณะพืน้ฐาน      ดังนี้

       - มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว      

       - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel      

       - ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz      

       - ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1      

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11        

มีนาคม 2559)      (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.1.6 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

1. งบด าเนินงาน 510,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย 510,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 510,000 บาท
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       เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสถานทีจ่ัดงาน ค่าเช่าหรือ

บริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่า

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของ

รางวัล ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000 บาท

1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีร่อนพิบูลย์ 30,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,000 บาท

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก 

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง

แรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ.2541 

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์      

ค่าจัดซ้ือวัคซีนและยาคุมก าเนิด ไซริงค์พลาสติกพร้อมเข็ม เคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว ์

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดลูกน้ าและยุงลาย ค่า

น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันผสมน้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม      ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 บาท



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

       เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ ์แผ่นพับ ปูายไวนิล      

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 30,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตส่ือเพือ่ให้สุขศึกษา ฯ 50,000 บาท
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       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์       

ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร 50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการ

ฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสถานทีข่องอสม. 100,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

6) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนน าสุขภาพและส่ิงแวดล้อม            

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

50,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์      

ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์      

ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ในการฝึกอบรม (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

9) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย(food safety) 50,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

1. งบด าเนินงาน 100,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย 100,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท
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1. งบบุคลากร 1,904,470 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,904,470 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่

พัก ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่ิงพิมพ ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าปูายโครงการ ค่า

ปูายประชาสัมพันธ์โครงการและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 2,687,470 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 100,000 บาท

1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 175,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

1.1.2 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 722,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,006,470 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 642,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 66,000 บาท

1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

เร่ือง การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เร่ือง การเบิก

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง

วันที ่18 กุมภาพันธ ์2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.

2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใชส้อย 190,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 80,000 บาท



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 30,000 บาท

       1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

จ านวน  30,000  บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางใน

ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า        

พนักงานจ้าง หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555             

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม 

แบบพิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ือง

เย็บกระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ด กุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน

ส านักงาน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 3,000 บาท

2.3 หมวดค่าวัสดุ 371,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่น การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ 

ถังแก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 155,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม 

เล่ือย ขวาน กบไสไม้ ตะปู เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ สี 

ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบือ้ง สังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท
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       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก 

เคร่ืองหมายยศและสังกัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 

ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.7 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซ

ธรรมชาติ(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 

กระดาษต่อเนื่อง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แปูนพิมพ ์เมาส์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ เคร่ือง

อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ีราคา

หน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

3. งบลงทุน 141,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 141,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อ

ราชการ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมาย

โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกองช่าง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท
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2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสี แบบNetwork จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อย

กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 29,000 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

       - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกน

เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 

จ านวน 1 หน่วย      

       - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่

น้อยกว่า 8 MB      

       - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้      

              1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ      

              2. มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ      

              3. มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 

Onboard Graphics ทีม่ีควาสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB      

       - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB     

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง 29,000 บาท



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 12,000 บาท      คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้    

       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi      

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)      

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)      

       - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB      

       - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้      

       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง      

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)   

  

       - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น      

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที ่11 มีนาคม 

2559)      (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      
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1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 845,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 808,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน 1,045,000 บาท

1. งบบุคลากร 845,000 บาท

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ค่าซ่อม

ใหญ ่หรือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป)

 เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 37,000 บาท



รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

2.1 หมวดค่าวัสดุ 200,000 บาท

2.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 200,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 200,000 บาท
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1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่ายจาก

เงินรายได้)

1. งบบุคลากร 120,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟ  

หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา 

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศ  หรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา ดอกล าโพง 

แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

งานสวนสาธารณะ 130,000 บาท

2.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร 10,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สารเคมีปูองกันและ

ก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์สปริงเกลอร์ คราด กระชัง หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ อุปกรณ์ใน

การขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบด าเนินงาน 10,000 บาท

2.1 หมวดค่าวัสดุ 10,000 บาท

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง (ต้ังจ่าย

จากเงินรายได้)

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆของพนักงานจ้าง 150,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,990,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,840,000 บาท

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,429,940 บาท

1. งบบุคลากร 1,990,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง (ต้ัง

จ่ายจากเงินรายได้)



รวม
รวม

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

       เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและใน

วันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใชส้อย 2,503,440 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน 100,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 บาท

2. งบด าเนินงาน 3,168,440 บาท
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       เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่าง

ราชการก าหนด   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 50,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,253,440 บาท

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของถนนและทางเท้า จ านวน 2,003,440 บาท

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.

2535 จ านวน 200,000 บาท

       - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบีย้ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าติดต้ัง

เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ จ านวน 50,000 บาท  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ.2541 และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  555,811  บาท)

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 1,697,629   บาท)



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ 100,000 บาท
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2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียน เคร่ืองค านวณเลข กระดาษ แฟูม 

แบบพิมพ ์ตรายาง ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้าง เคร่ืองเย็บกระดาษ ซอง เคร่ือง

เย็บกระดาษ นาฬิกา กระดานไวท์บอร์ดกุญแจ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน

ส านักงาน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่น การซ่อมและการบ ารุงรักษายานพาหนะทัง้การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีช่ ารุดเสียหายให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 หมวดค่าวัสดุ 565,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

ค่าเช่าทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม 

เล่ือย ขวาน กบไสไม้ ตะปู เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ สี 

ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบือ้ง สังกะสี ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ

ต่าง ๆ แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 200,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ 

ถังแก๊ส มีด น้ ายาล้างห้องน้ า สบู่ น้ ายาดับกล่ิน ถังแก๊ส ถาด กระดาษช าระ กระติกน้ า

ร้อน กระติกน้ าแข็ง แก้วน้ าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ กรอบรูป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุเช่น สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา 

หลอดไฟ  หม้อแปลง ฟิวส์ เทปพันสายไฟ  ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน เคร่ืองวัด

กระแสไฟฟูา เคร่ืองตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ สายอากาศหรือเสาอากาศ หัวแร้งไฟฟูา 

ดอกล าโพง แผงวงจร ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน
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2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข ้

ส าลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน

เบนซิน น้ ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ีน้ ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอล์ ก๊าซ

ธรรมชาติ(NGV) น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ล็อคเกียร์ 

ล็อคคลัตช ์ล็อคพวงมาลัย กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู ล้อ ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.10 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 60,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือแขนยาวหรือแขนส้ัน กางเกงขายาว

(หรือชุดหม)ี ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เส้ือกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายาง

หุม้ส้นสูงใต้เข่า(รองเท้าบูต๊) เส้ือกันฝน ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ พูก่ัน สี เลนซ์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวด าทีไ่ด้จากการล้าง อัด 

ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ขาต้ังกล้อง เคร่ืองกรอเทป ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2.3.8 ประเภทวัสดุการเกษตร 30,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สารเคมีปูองกัน

และก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์คราด  หน้ากากปูองกันแก๊สพิษ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

       เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่

น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เป็นเงิน

เคร่ืองละ 9,500 บาท จ านวน 3 เคร่ือง รวมเป็นเงิน28,500 บาท ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ป ี2558 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย 28,500 บาท

3. งบลงทุน 271,500 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 156,500 บาท



จ านวน

จ านวน
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3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2) จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบNetwork จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบNetwork จ านวน 1 เคร่ือง 

เป็นเงิน 12,000 บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้     

       - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi      

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)      

       - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)      

       - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB      

       - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)  

      - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 

วันที ่11 มีนาคม 2559) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

  

1) จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000 บาท

       โดยจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 

นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 16,000 บาท   คุณลักษณะพืน้ฐาน   ดังนี้   

       - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย       

       - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     

      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จ านวน 1 

หน่วย      

       - ม ีDVR-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย      

       - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      

       - มีแปูนพิมพ์และเมาส์       

       - มีจอภาพแบบLCD หรือดีกว่า ม ีContrast Ration ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย      



จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

 - 101 -

3.1.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ค่าซ่อม

ใหญ ่หรือประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ (ต้ังจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทัว่ไป)

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 385,080 บาท

1. งบด าเนินงาน 357,500 บาท

ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตราย 115,000 บาท

      เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตรายเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์หมู่ที่

13  โดยท าการก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตราย ชั้นเดียว กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร 

ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์จ านวน 1 หลัง 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

3.2 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 115,000 บาท

3.2.1 ประเภทอาคารต่าง ๆ

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของ

ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ แคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 97,500 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด ในเขตเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย(์ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

1.1 หมวดค่าใชส้อย 357,500 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าปูาย

โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)



จ านวน

จ านวน
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รวม
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5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน(เขตเมือง) 30,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน (เขตเมือง) ของเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ ์ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนในการ

จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพืน้ฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 

     (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน 60,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด 

ค่าปูายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ ์ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 470,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 470,000 บาท

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 27,580 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มนาทองอินทรีย์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพท าปุย๋

อินทรีย ์(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

2. งบเงินอุดหนุน 27,580 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน 27,580 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 200,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์เช่น ค่าสถานทีจ่ัดการแข่งขัน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดการแข่งขันค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที ่ค่า

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ค่าตอบแทน

เจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล   เงิน

รางวัล ค่าจัดท าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ร้ิวขบวน     ค่า

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

1.1 หมวดค่าใชส้อย 470,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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จ านวน
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รวม

จ านวน
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2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันหรือจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 150,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันหรือจัดส่งนักกีฬา ทีมกีฬาประเภท

ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า

ชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าเช่าและหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย

ในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.1 หมวดค่าใชส้อย 215,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 384,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 215,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000 บาท
       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน เช่น เคร่ืองเสียง เต็นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด

สถานที ่ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

และเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู 80,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู เช่น 

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน ค่าสถานทีจ่ัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่  

ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน ค่าสถานทีจ่ัด

งาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสินค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่ามหรสพและ หรือการแสดง 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง

ในการจัดงาน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)
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3) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 30,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม ่เช่น 

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือค่าบริการ

วัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่า

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่

จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

 - 104 -

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 79,500 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ทีท่ าการปกครองอ าเภอร่อนพิบูลย์ในโครงการ      

ต่าง ๆ   ดังนี้      

       1) โครงการจัดงานประเพณีลากพระอ าเภอร่อนพิบูลย์    จ านวน 50,000  บาท

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

       2) โครงการจัดท าหมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบอ าเภอร่อนพิบูลย ์

จ านวน    20,000    บาท  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

       3) โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ    จ านวน 9,500  บาท

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

2. งบเงินอุดหนุน 169,500 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน 169,500 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 5,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย เช่น 

ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้)

2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 30,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ศาลเจ้าพระ108 ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)



จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 484,000 บาท

1. งบลงทุน 484,000 บาท

2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 60,000 บาท

       เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่วัดในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ในการส่งเสริม

ประเพณีลากพระ อ าเภอร่อนพิบูลย ์      

ดังนี ้ 1) วัดเทพนมเชือด    จ านวน 12,000  บาท

       2) วัดพิศาลนฤมิต    จ านวน 12,000  บาท

       3) วัดจีบประดิษฐ์    จ านวน 12,000  บาท

       4) วัดสุวรรณรังษี    จ านวน 12,000  บาท

       5) วัดเขาน้อย        จ านวน 12,000  บาท

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)      

2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอตาเขาแดง หมู่ที ่12 136,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือ

พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์(คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป

1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 หมู่ที ่7 348,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 

163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือ

พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย ์(คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป

1.1 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 484,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

1.1 หมวดงบกลาง 21,025,966 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 21,025,966 บาท

1. งบกลาง 21,025,966 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

1.1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบีย้ 1,497,818 บาท

1.1.1 ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น 5,300,185 บาท

  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้าง ในอัตรา

ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเ่ทศบาลจะต้องจ่าย ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 

และหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 

มกราคม 2557 เร่ืองการจ่ายเบีย้ประกันสังคมของพนักงานจ้างและหนังสือส านักงาน  

ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง 

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3)    

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 368,095 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 11,988 บาท)

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้เงินกู้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12 ตามสัญญากู้

เงินเลขที่ สธ.(นศ) 261/2548ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อสร้าง

ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 335,800 บาท(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

- เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้เงินกู้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.

ส.ท.) ตามสัญญากู้เงินเลขที ่1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการ

ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย ์พร้อมครุภัณฑ์ระยะที ่1 และระยะ

ที ่2 จ านวน 1,162,018 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 380,083 บาท

   - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นแก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 12 ตามสัญญากู้เงิน

เลขที่ สธ.(นศ) 261/2548ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อสร้าง

ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 1,520,000 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป)

   - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นแก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 

ตามสัญญากู้เงินเลขที ่1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้าง

อาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ พร้อมครุภัณฑ์ระยะที ่1 และระยะที่ 2 

จ านวน 3,780,185 บาท (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน1.1.7 ประเภทส ารองจ่าย 200,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่คนพิการ รองงรับการจัดสวัสดิการเบีย้ความพิการให้แก่

คนพิการทีม่ีสิทธ ิตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและหนังสือส่ังการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ทีไ่ด้

แสดงเจตจ านง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ความพิการไว้กับเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย์แล้ว โดยคนพิการทีม่ีสิทธิจะได้รับเบีย้ความพิการในอัตราคนละ 800 บาท

ต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิม่เติมที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ทีไ่ด้ด าเนินการให้กับรายเดิมก่อน (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

1.1.6 ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000 บาท

 เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอาย ุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีม่ี

คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบ หนังสือส่ังการ

อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

แล้ว โดยจ่ายเบีย้ยังชีพรายเดือนในอัตราขั้นบันได (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิม่เติมที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ทีไ่ด้ด าเนินการให้กับรายเดิมก่อน) (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

1.1.5 ประเภทเบีย้ยังชีพคนพิการ 2,172,000 บาท

1.1.4 ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,290,000 บาท
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 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพือ่บรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม หรือกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจาก

ทีต้ั่งงบประมาณไว้ หรือกรณีทีม่ีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายได้(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป)

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อทีไ่ด้รับอนุมัติจากผู้บริหาร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ หนังสือส่ังการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)



จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน
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1.2 หมวดบ าเหน็จบ านาญ 649,380 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตรา

ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีไม่รวม

รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทัว่ไป)

  เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีทีพ่นักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล

เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้)

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 649,380 บาท

 1) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จ านวน 56,500 บาท    เพือ่

จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุง

สมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)

 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในส่ิงทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

ได้แก ่การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น เคร่ืองหมายจราจร 

สัญญาณไฟ แผงกั้น สีตีเส้นจราจรการทาสีและตีเส้น ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือส่ัง

การทีเ่กี่ยวข้อง (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทาง

บก)

 3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงิน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ 

และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

 4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)
1.1.9 ประเภทเงินช่วยพิเศษ 10,000 บาท

1.1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 406,500 บาท


