
  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

แยกเปน็

งบกลาง รวม 3,664,900 บาท

   1. งบกลาง รวม 3,664,900 บาท

       1.1 หมวดงบกลาง รวม 3,024,900 บาท

     1.1.1 ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 1,441,400 บาท

 - ค่าช าระหนี้เงินต้น ต้ังไว้  1,441,400บาท ส าหรับส่งใช้เงินต้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ านวนเงินกู้ทัง้ส้ิน

18,000,000 บาท  ตามสัญญาเลขที ่สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อ

สร้างส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เงินต้นงวดที ่11 เป็นเงิน บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

     1.1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบีย้ จ านวน 418,600 บาท

 - ค่าช าระดอกเบีย้ ต้ังไว้    418,600 บาท ส าหรับส่งใช้ดอกเบีย้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ านวนเงินกู้ทัง้ส้ิน

18,000,000 บาท  ตามสัญญาเลขที ่สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อ

สร้างส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ดอกเบีย้งวดที ่11 เป็นเงิน บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

     1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 420,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0809.5/ว 9 

ลงวันที ่22 มกราคม 2557และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างทีไ่ด้รับสุทธิ 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

     1.1.4 ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  จ านวน 20 ราย

แผนงานงบกลาง

รายละ 500 บาทต่อเดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกลาง



     1.1.5 ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมหรือกรณี

ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีต้ั่งงบประมาณไว้ หรือกรณีทีม่ีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

     1.1.6 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 414,900 บาท

 - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ต้ังไว้  79,900บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจ าปีทีผ่่านมา(ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ต้ังไว้ 50,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจัดการจราจรทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงต่อ 

ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว 3534 ลงวันที ่20 ธันวาคม 2536และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซ้ือและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สีทาถนน 

แปรงทาสี หลอดไฟจราจร เคร่ืองหมายจราจร ฯลฯ ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทีช่ ารุด ค่าจ้างตีเส้นจราจร 

ทางข้ามทางม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถในบริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

(ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก)

 - เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์  ต้ังไว้ 185,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ.2557 (เทศบาลต าบลตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 

ของเงินทีไ่ด้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

 - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต้ังไว1้00,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553   

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

     1.1.7 ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าท าศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ

ราชการ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

       1.2 หมวดบ าเหน็จบ านาญ รวม 640,000 บาท

     1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 640,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 33 ลงวันที ่29 สิงหาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป รวม บาท

1. งบบุคลากร รวม บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายการเมอืง) รวม บาท

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 เป็นเงิน 725,760   บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 เป็นเงิน   บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 เป็นเงิน   บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

  1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายก จ านวน บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น 

ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 เป็นเงิน บาท

5,725,590

2,848,320

725,760

180,000

207,360
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป

9,402,470



ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน 1,555,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา

เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ

แทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,877,270 บาท

   1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 0 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 660,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 218,400 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

          ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 147,230 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจ า  ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,495,640 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของส านักปลัด ฯ

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.2.7 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 336,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

          ของส านักปลัด ฯ ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 3,576,880 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

          จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   2.1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ประชุมให้แก่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ังหรือได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายอื่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 152,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

          ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 1,972,880 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 600,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           
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          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนงาน/โครงการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน บาท

          1) ประเภทค่ารับรอง จ านวน บาท  แบ่งเป็น

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 15,000 บาท เพือ่จ่ายเป็น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทัง้ค่าบริการและค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย 

ในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานรวมถึงเจ้าหน้าที่

ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

1.2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  จ านวน 15,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง

และค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 1,302,880 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซ้ือผ้าแพรผ้าร้ิว 

          พระบรมฉายาลักษณ์ เคร่ืองราชสักการะ ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุม่ พวงมาลา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

30,000

30,000
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          3) ค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูล

          งานทะเบียนราษฎร จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

          ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          และการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลต าบล

          ร่อนพิบูลย์ จ านวน 110,880 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร

          ผู้ควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าซ่อมบ ารุงต่าง ๆ 

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบ

          พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          6) ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าดอกไม้

          ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบ

          พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

          เพือ่พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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          ของบุคลากรในเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรทุกระดับในเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น 

          ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          9) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้าง จ านวน 12,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าโล่ ถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าเงินรางวัล 

          ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม

          จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เช่น 

          ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          11) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 700,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเคร่ืองเขียน 

          แบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดท าแผ่นพับ ไวนิล ตลอดจนส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

          ค่าตอบแทนบุคคลทีไ่ด้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

          ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามข้อก าหนดคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

          ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม

          ตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          13) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

          ประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาสามปี ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
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          การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน

          ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าสปอต

          ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          15) ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

          ระดับท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพือ่สร้างทัศนคติทีดี่ในการ

          ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพือ่สร้างความสามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

          และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเตรียมสถานที ่ค่าวัสดุกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของส านักปลัดเทศบาลเพือ่ให้สามารถ

          ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 502,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ 

          เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง 

          ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 300,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

          กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 

          ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท

   2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 70,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 200,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลและอาคารส านักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง

          กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ

          บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์(GFMIS) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.5 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

          ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

          รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน รวม 70,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล

          เช่น รถบรรทุกขยะ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมขาต้ังและโครงหลังคา จ านวน 1 ชุด  ต้ังไว้ 20,000 บาท 

ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

          ส าหรับติดต้ังทีชุ่มชนบ้านป่าชมพู ่ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.3 ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคูลเลอร์น้ าร้อน จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 20,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น 

          เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

4. งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

   4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

   4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ ในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อ าเภอร่อนพิบูลย์ ในโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอร่อนพิบูลย์

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,201,770 บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,637,770 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 1,637,770 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน



   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 116,020 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 207,750 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 768,960 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 527,040 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

          ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 534,000 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 290,000 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 250,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          ในช่วงเทศกาลส าคัญ(7 วันอันตราย) จ านวน 90,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

          เช่น ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม น้ าแข็ง ผ้าเย็น 

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          3) ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน

          ในเขตเทศบาล จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของประชาชนทีไ่ด้รับความเสียหาย

          จากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ค่ากระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ไม้ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

          ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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          5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัย

          ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ค่าอาหาร 

          ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 224,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ 

          หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 

          ตลับเมตร ลูกด่ิง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ส าลี ถุงมือ

          ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า

          หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เส้ือสะท้อนแสง

          เส้ือชูชีพ เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 

          ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

          คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล

          แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.12 ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิง ขวานดับเพลิง ถังดับเพลิง ตัวแยกสองทาง

          หน้ากากป้องกันความร้อน ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

3. งบลงทุน รวม 20,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกัน

          และบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิง ฯลฯ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงิน
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          เกินกว่า 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

4. งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

   4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

   4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อ าเภอร่อนพิบูลย์ ในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย อ าเภอร่อนพิบูลย์

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท

   1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 70,000 บาท

   1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 70,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

          ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ

          ผู้สูงอายุ "วันดอกล าดวนบาน" จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "วันดอกล าดวนบาน" เช่น ค่าดอกไม้

          ค่าน้ าแข็ง ผ้าเย็น ค่าวัสดุกีฬา ค่าป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

          และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 160,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท

   1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 160,000 บาท

   1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 160,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

          และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน จ านวน 30,000 บาท

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์



          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 

          ค่าวัสดุอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานจักสาน ค่าพันธุพ์ืช พันธุสั์ตว์ ปุย๋ อาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี

          และครอบครัว จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

          ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ

          จัดท าแผนชุมชน จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

          ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน

          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเอกสาร

          แบบพิมพ์ ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและฝึกอบรม

          คณะกรรมการชุมชน จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร

          แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,499,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,865,000 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 1,865,000 บาท

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,250,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 36,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

          ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 157,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 18,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจ า  ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 350,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองคลัง

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

          ของกองคลัง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



2. งบด าเนินงาน รวม 616,000 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

          ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 375,000 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 310,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 60,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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          2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูล

          แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 250,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าป้ายหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าสแกนแผนทีร่ะวาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ัดท าหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองคลังเพือ่ให้สามารถ

          ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ 

          หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 38,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

          คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล

          แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน รวม 18,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 18,000 บาท

          เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 18,000 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

 - มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า

 - มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า250 แผ่น 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้ังจ่ายตามราคาของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,446,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,772,000 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 1,772,000 บาท

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 700,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

          ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 600,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 400,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุข  

          และส่ิงแวดล้อม  ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 494,000 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสาธารณสุข



   2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

          ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 180,000 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 150,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอสม. จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอสม. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม

          ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุม

          โรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ บัตรวัคซีน ถุงมือยาง 

          ส าลี ยาคุมก าเนิดและเวชภัณฑ์การท าหมันสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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          4) ค่าใช้จ่ายในโครงการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ

          ด้วยการเต้นแอโรบิก จ านวน 45,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาครูฝึกสอนออกก าลังกาย จ านวน 1 ราย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.

          อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จ านวน 15,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร

          ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

          เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 214,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ 

          หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา
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          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ส าลี ถุงมือ

          ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบพนักงานประจ ารถกู้ชีพ-กู้ภัย(EMS) เส้ือสะท้อนแสง

          ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

          คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล

          แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

   3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท

   3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 180,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืน้ทีเ่ขตชุมชน/หมู่บ้าน

          แห่งละ 15,000 บาท จ านวน 12 ชุมชน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

 - 79 -



งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,029,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,600,000 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,600,000 บาท

   1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,600,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1,000,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุข 

          และส่ิงแวดล้อม ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 2,379,000 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 1,600,000 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 1,500,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน
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แผนงานเคหะและชมุชน



          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ

          รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   2.2.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

          เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 679,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 200,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 

          ตลับเมตร ลูกด่ิง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 350,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ส าลี ถุงมือ

          ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า

          หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เคร่ืองแบบพนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ เส้ือสะท้อนแสง

          ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน รวม 50,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข

          และส่ิงแวดล้อม เช่น รถบรรทุกขยะ เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงินเกินกว่า

          5,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม ###### บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,605,600 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 1,605,600 บาท

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,008,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ
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แผนงานการศึกษา



          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 252,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

          ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 285,600 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองการศึกษา

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

          ของกองการศึกษา ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 3,737,110 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

          ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 1,155,430 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 370,630 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
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          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็นพนักงานรักษาความ

          ปลอดภัย แม่บ้าน แม่ครัว ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็น

          แม่บ้านประจ ากองการศึกษา ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 774,800 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 70,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

          การบริหารสถานศึกษา จ านวน 352,800 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 1867 

          ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

          3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ จ านวน 270,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

          ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเยาวชน จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
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          ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์  

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียน จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

          ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์  

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          6) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพรพพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้

          ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          7) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

          แก่เด็กเล็ก จ านวน 8,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด 

          ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/

          ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 6,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

          ต าบลร่อนพิบูลย์ ในอัตราคนละ 2,000 บาท/คน/ปี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริม

          การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557

          (ทัง้นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

          9) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง จ านวน 8,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

          เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสารแบบพิมพ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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          10) ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน

          ร่วมใจปฏิบัติธรรม จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจปฏิบัติธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

          ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์  

          ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองการศึกษาเพือ่ให้สามารถ

          ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 2,521,680 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ 

          หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 2,367,680 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กป.1 - ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.)

          ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

          ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร

          จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 



   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 

          ตลับเมตร ลูกด่ิง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า

          หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.10 ประเภทค่าวัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกเซปัคตะกร้อ นวม ตาข่าย

          ไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์

          คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล

          แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท

   2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา จ านวน 30,000 บาท

 - 87 -



          เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.4.3 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

          ร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ด

          และค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว

          และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน รวม 150,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 150,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา

          เช่น อาคารส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ฯลฯ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

          ตามปกติ ทีม่ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

4. งบเงินอุดหนุน รวม 4,580,000 บาท

   4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 4,580,000 บาท

   4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 4,580,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กป.1 - ป.6

          ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว 1867 

          ลงวันที ่9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 850,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 850,000 บาท

   1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 850,000 บาท

   1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และค่าจ้างเหมา

          บริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 750,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก

          เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 300,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

          เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน

          กรรมการตัดสิน ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่ากระสุน 

          ปล่อยตัว ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง  ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์

          ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าน้ าด่ืม ค่าน้ าแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่ง

          กีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 200,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและการจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกับ

          หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

          ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล  ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทน

          ชุดการแสดง  ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน 

          ค่าเบีย้เล้ียง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าชุดนักกีฬาหรือกรีฑาพร้อมรองท้า ถุงเท้า

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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          ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าทีใ่นการควบคุมและผู้

          ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าทีอ่ื่นทีจ่ าเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 120,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าเช่าเคร่ืองเสียง

          ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุใส่อาหาร

          และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดส่งผู้ตัดสิน

          หรือผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือจัดส่งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าอบรม เช่น

          เช่น ค่าเบีย้เล้ียง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ

          อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกฟุตบอลภาคฤดูร้อน จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ 

          ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเคร่ืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 515,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 365,000 บาท

   1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 365,000 บาท

   1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

          และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 265,000 บาท

          1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการตกแต่งเรือพนมพระของวัดในเขตเทศบาลต าบล

          ร่อนพิบูลย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล

 - 90 -



          ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง

          ค่าจ้างดนตรี ค่ามหรสพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 70,000 บาท

          และวันกตัญญู

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-

          พิธีปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าน้ าอบไทย

          ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจัดสถานที ่

          ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมถวายพระ ค่าป้ายประชา

          สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

          ณ วัดเขาน้อย จ านวน 5,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย เช่น ค่าจัดสถานที ่

          ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมถวายพระ ค่าป้ายประชา

          สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

          6) ค่าใช้จ่ายในการบวชชีพราหมณ์

          ถวายเป็นพระราชกุศล จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล  เช่น ค่าจัดสถานที ่

          ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมถวายพระ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

          โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

   2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท

   2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอร่อนพิบูลย์ ในการจัดงานประเพณีลากพระ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแสดง การจัดนิทรรศการ มหรสพสมโภช การประกวด

          กิจกรรมต่าง ๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
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   2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 100,000 บาท

          1) เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาลเจ้าพระ 108  ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจประจ าปี พ.ศ.2558

          จ านวน 50,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

          2) เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอ าเภอร่อนพิบูลย์ ในการด าเนินโครงการ จ านวน 5 โครงการ

          ดังนี้

2.1) โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ จ านวน 5,000 บาท

2.2) โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ จ านวน 5,000 บาท

2.3) โครงการประเพณีให้ทานไฟ จ านวน 5,000 บาท

2.4) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ จ านวน 5,000 บาท

2.5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จ านวน 30,000 บาท แบ่งเป็น

      - กิจกรรมงามอย่างไทย บุคลิกดีมีมารยาท จ านวน 15,000 บาท

      - กิจกรรมรู้เท่าทันส่ือ จ านวน 15,000 บาท

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,468,060 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,603,680 บาท

   1.1 หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) รวม 2,603,680 บาท

   1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 995,680 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 144,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 430,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า ตามต าแหน่งและ

          อัตราทีก่.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจ า  ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 674,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองช่าง

          ตามอัตราทีก่ าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   1.1.6 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 310,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  

          ของกองช่าง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

2. งบด าเนินงาน รวม 1,653,000 บาท

   2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท

   2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

   แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

          จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

   2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า

          และพนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ   

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท

 - 94 -



          เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

          ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 910,000 บาท

   2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 800,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซ่ึงมิใช่เป็นการ

          ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ ส่ิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 

          ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ           

          ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ประกัน

          ค่าติดต้ังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ

          ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

          จ านวน 640,630 บาทและต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 159,370 บาท

   2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

          ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จ านวน 30,000 บาท

          - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

          และนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน

          ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

          ทีม่ีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก

          และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่างราชการก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองช่าง เพือ่ให้สามารถ

          ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 667,000 บาท

   2.3.1 ประเภทค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ ได้แก่

 - เก้าอี้รับรองห้องปลัดเทศบาล ห้องรองนายก1-2 ห้องรองประธานสภาฯ ห้องนายก

ขนาด 600(W)x620(D)x900(H) จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้รับรอง,เก้าอี้รับรองเลขานายกฯ ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) 
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จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ขนาด 600(W)x620(D)x900(H) จ านวน 12 ชุด ต้ังไว้ 0

 -  โซฟาห้องนายก ห้องรับรองประธานสภาฯ ชนิด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เกา้อี้ฟงับรรยายเลคเชอร์ เบาะหุม้ผ้า ขนาด 460(W)x455(D)x800(H) จ านวน 20 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้ผู้เข้าประชุม ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จ านวน 22 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้รับรอง กองคลัง ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้รับรอง กองช่าง ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

 - โซฟา ชนิด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ชุด 0

 - เก้าอี้รับรอง กองสาธารณสุขฯ ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

 - โซฟา กองสาธารณสุขฯ ชนิด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ชุด 0

 - เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม กองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W)x620(D)x900(H) 

จ านวน 12 ชุด ต้ังไว้ 0

 - เก้าอี้รับรอง กองการศึกษา ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

 - โซฟา กองการศึกษา ชนิด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ชุด 0

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 0 บาท

          และจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ 

          หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          นาฬิกา เคร่ืองค านวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 35,000 บาท

   2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า ได้แก่
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 - ล าโพงส าหรับการประชุม จ านวน 10 ตัว ต้ังไว้ 0  บาท

 - อุปกรณ์ติดต้ังเคร่ืองรับโทรทัศนL์ED จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0  บาท

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 0 บาท

          และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับเคร่ืองไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ

          เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ล าโพง ไมโครโฟน เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000 บาท

   2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้ าร้อน ไม้กวาด แก้วน้ าจานรอง

          ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพืน้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้ าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 

          ตลับเมตร ลูกด่ิง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ีราคา

          ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู

          อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 155,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา แก๊สหุงต้ม

          น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมร่ีการ์ด ขาต้ังกล้อง เลนส์ซูม พูก่ัน สี 

          กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

   2.3.8 ประเภทค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 8,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ หน้ากากกันความร้อน หมวก เส้ือสะท้อนแสง

          ถุงเท้า รองเท้า เส้ือ กางเกง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  

          ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
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   2.3.9 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

 - จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 18 นิ้ว  จ านวน 2 จอ   ต้ังไว้ 0  บาท 

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 0 บาท

          และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

          กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

          ทีม่ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท

3. งบลงทุน รวม 141,000 บาท

   3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 141,000 บาท

   3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 25,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นจัดซ้ือใบมีดเสริมบุง้กี๋หน้า ชนิด 2 หน้าส าหรับใช้กับรถตักหน้าขุดหลัง จ านวน 1 อัน

          ต้ังไว้ 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

          ของส านักงบประมาณ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

          เช่น รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุก รถกระเช้า ฯลฯ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ีวงเงินเกินกว่า

          5,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.3 ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 0 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

   2.1.1) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 2700(D) x 2400(H) จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.2) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 1350(D) x   800(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.3) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 3000(D) x   800(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0



   2.1.4) โต๊ะท างาน    ขนาด 750(W) x 3250(D) x  750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.5) โต๊ะท างานห้องปลัดฯ ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.6) เกา้อี้ปลัดเทศบาล ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.7) โต๊ะท างานห้องรองปลัดฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.8) เกา้อี้รองปลัดเทศบาล ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.9) ห้องServer ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.10) โต๊ะท างานส านักปลัดฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 14 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.11) ตู้สูงเฟรมอลูมเินยีมหนา้บานกระจก ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H) จ านวน 8 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.12) โซฟาชนิด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.13) ชุดโต๊ะรองนายก1และ2 ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.14) เกา้อี้รองนายก1และ2 ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.15) โต๊ะประชุม 12 ที่นัง่(ไมร่วมเกา้อี้) ขนาด 3900(W) x 1500(D) x 700(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.16) โต๊ะท างานเลขาฯที่ปรึกษาฯรองฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.17) ชุดโต๊ะนายกฯExecutive desk ขนาด 2400(W) x 2000(D) x 900(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว ้ 0

   2.1.18) เกา้อี้นายกฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

    2.1.19) โต๊ะท างานเลขานายกฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

    2.1.20) โซฟาชนิด 3 ทีน่ั่ง ห้องนายกฯ ขนาด 1800(W) x 830(D) x 870(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

    2.1.21) โต๊ะกลาง ขนาด 900(W) x 600(D) x 420(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

    2.1.22) โต๊ะขา้ง ขนาด 600(W) x 600(D) x 420(H) จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.23) เกา้อีL้ougeชนิด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.24) โต๊ะLougeห้องนายกฯขนาด 600(W) x 600(D) x 420(H) จ านวน 3 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.25) PANTRYห้องนายกฯขนาด 600(W) x 3000(D) x 2200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

    2.1.26) โต๊ะท างานประธานสภาฯ ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.27) เกา้อี้ห้องประธานสภา ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.28) โต๊ะท างานรองประธานฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.29) เก้าอีร้องประธานฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.30) โซฟาชนิด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.31) เกา้อีL้ougeชนิด 2 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0
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   2.1.32) ผนังตกแต่งและประตูบานเล่ือน ขนาด 100(W) x 13000(D) x 2800(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.33) โต๊ะประชุมประธานฯ ขนาด 1500(W) x 750(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.34) โต๊ะประชุมรองประธานฯ ขนาด 1200(W) x 750(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.35) โต๊ะประชุมสัมนา ขนาด 1500(W) x 750(D) x 750(H) จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.36) โต๊ะประชุมสัมนา ขนาด 1800(W) x 750(D) x 750(H) จ านวน 4 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.37) เก้าอี้ประชุมประธานสภาฯ ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.38) เก้าอี้ประชุมรองประธานสภาฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.39) ตู้เก็บอุปกรณ์  จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.40) เก้าอี้รับรองห้องรองปลัดเทศบาล เก้าอี้ท างานส านักปลัดฯ ห้องSever ห้องรองประธานสภาฯ

ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จ านวน 22 ชุด 0

   2.1.41) โซฟา ชนิด 2 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด 0

   2.1.42) เก้าอี้ห้องท างาน(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.43) เก้าอี้เลขานายกฯ(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.44) โต๊ะท างานกองคลัง ขนาด 750(W) x 3250(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.45) PANTRYกองคลัง ขนาด 600(W) x 2250(D) x 2200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.46) ตู้เก็บเอกสารกองคลัง ขนาด 450(W) x 4300(D) x 2400(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.47) โต๊ะท างานและโต๊ะห้องพยาบาลกองคลัง ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H)

จ านวน 9 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.48) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองคลัง ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H) 

จ านวน 9 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.49) เกา้อี้ผอ.กองคลัง(มีล้อ) ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.50) ตู้เต้ียบานเปิดกองคลัง ขนาด 1800(W) x 600(D) x 750(H) จ านวน 3 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.51) เกา้อี้ 3 แถว เบาะหุม้หนังเทียมกองคลัง ขนาด 1950(W) x 730(D) x 860(H) 0

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 

   2.1.52) เก้าอี้ห้องกองคลังและห้องพยาบาล(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) 

จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 0
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   2.1.53) PANTRYกองช่าง ขนาด 600(W) x 3200(D) x 2200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.54) ตู้เกบ็เอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 1400(D) x 2400(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.55) ตู้เกบ็เอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 5600(D) x 2400(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.56) ตู้เกบ็เอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 31000(D) x 2400(H) จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.57) ตู้เกบ็เอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 2400(D) x 2400(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.58) ตู้เกบ็เอกสารกองช่าง ขนาด 800(W) x 1200(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.59) โต๊ะท างานผอ.กองช่าง ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.60) โต๊ะท างานห้องกองช่าง ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 8 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.61) เก้าอีผ้อ.กองช่าง ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.62) โซฟากองช่าง ชนิด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.63) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองช่าง ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H) 

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.64) โต๊ะขา้ง SNOW B COFFEE กองช่าง ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.65) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองช่าง ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)

จ านวน 3 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.66) เก้าอี้ท างานกองช่าง(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) 

จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.67) ผนังตกแต่งกองสาธารณสุขฯ ขนาด 350(W) x 3450(D) x 2800(H)

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.68) PANTRYกองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W) x 3130(D) x 2200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.69) โต๊ะท างานผอ.กองสาธารณสุขฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.70) โต๊ะท างานหอ้งกองสาธารณสุขฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.71) เก้าอีผ้อ.กองสาธารณสุขฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.72) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองสาธารณสุขฯ ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)

จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.73) โซฟากองสาธารณสุขฯ ชนิด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0
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   2.1.74) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองสาธารณสุขฯ ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H) 

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.75) โต๊ะขา้ง SNOW B COFFEE กองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.76) โต๊ะประชุม 12 ทีน่ั่ง กองสาธารณสุขฯ ขนาด 3900(W) x 1500(D) x 700(H)

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.77) เก้าอี้ท างานกองสาธารณสุขฯ(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) 

จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.78) PANTRYกองการศึกษา ขนาด 600(W) x 2400(D) x 2200(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.79) โต๊ะท างานผอ.กองการศึกษา ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.80) โต๊ะท างานหอ้งกองการศึกษา ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.81) เก้าอีผ้อ.กองการศึกษา ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.82) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองการศึกษา ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)

จ านวน 7 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.83) โซฟากองการศึกษา ชนิด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.84) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองการศึกษา ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H) 

จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.85) โต๊ะขา้ง SNOW B COFFEE กองการศึกษา ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

จ านวน 2 ชุด ต้ังไว้ 0

   2.1.86) เก้าอี้ท างานกองการศึกษา(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) 

จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 0

          ต้ังไว้ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  

          ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   2.1.87) เคร่ืองปรับอากาศ 12000 BTU(220V) ชนิดติดผนัง จ านวน 7 ชุด ต้ังไว้ 126,000

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

   2.1.88) เคร่ืองปรับอากาศ 9000 BTU(220V) ชนิดติดผนัง จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้ 72,900

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
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   2.1.89) เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU(220V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จ านวน 10 ชุด ต้ังไว้ 419,500

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   2.1.90) เคร่ืองปรับอากาศ 24000 BTU(220V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จ านวน 5 ชุด ต้ังไว้ 283,750

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   2.1.91) เคร่ืองปรับอากาศ 36000 BTU(380V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จ านวน 12 ชุด ต้ังไว้ 713,580

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

        ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.4 ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 0 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

   1) ชุดประชุมส าหรับประธาน แบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซ.ม. จ านวน 1 ตัว ต้ังไว้ 0

   2) ชุดประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุม แบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซ.ม. จ านวน 24 ตัว ต้ังไว้ 0

   3) ชุดควบคุมและจ่ายไฟ แบบดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   4) ไมโครโฟน แบบมือถือสายคู่ จ านวน 1 ชุด ต้ังไว้ 0

   5) เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   6) เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   7) เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   8) เคร่ืองบันทึกเสียงMP3 จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   9) เคร่ืองรวมสัญญาณภาพVDOและVGAแบบScaler จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   10) เคร่ืองกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า 1 ออก 8 จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

   3.1.5 ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 16,000 บาท

          ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 16,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว
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          ต้ังไว้ 16,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์

          ของส านักงบประมาณ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

          และเพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

   1) เคร่ืองฉายภาพแบบ(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ขนาดไม่น้อยกวา่3500 lumens

จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

   2) จอรับภาพแบบ ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 1 จอ ต้ังไว้ 0

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

   3) เคร่ืองรับโทรทศัน์ ชนิดLED ขนาด 42" จ านวน 2 เคร่ือง ต้ังไว้ 0

   4) ปา้ยประชาสัมพนัธ ์LED ขนาด 42" จ านวน 1 รายการ ต้ังไว้ 0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

   3.1.5 ประเภทค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 0 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

   1) เตียงผู้ป่วย กองคลัง จ านวน 1 ชุด  ต้ังไว้ 0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

4. งบเงินอุดหนุน รวม 70,380 บาท

   4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 70,380 บาท

   4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 70,380 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าด าเนินงานในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสายหน้าบ้านลุงมั่ง หมู่ 13

          ต าบลร่อนพิบูลย์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ าเภอร่อนพิบูลย์  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท

   1.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

   1.1.1 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า

          หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้



บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

บาท ส าหรับส่งใช้เงินต้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ านวนเงินกู้ทัง้ส้ิน

18,000,000 บาท  ตามสัญญาเลขที ่สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อ

บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

บาท ส าหรับส่งใช้ดอกเบีย้เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ านวนเงินกู้ทัง้ส้ิน

18,000,000 บาท  ตามสัญญาเลขที ่สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อ

บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0809.5/ว 9 

ลงวันที ่22 มกราคม 2557และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างทีไ่ด้รับสุทธิ 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  จ านวน 20 ราย

แผนงานงบกลาง

รายละ 500 บาทต่อเดือน ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกลาง



เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมหรือกรณี

ทีม่ีความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีต้ั่งงบประมาณไว้ หรือกรณีทีม่ีหนังสือส่ังการให้เบิกจ่ายต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจ าปีทีผ่่านมา(ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจัดการจราจรทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงต่อ 

ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว 3534 ลงวันที ่20 ธันวาคม 2536และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซ้ือและติดต้ังวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สีทาถนน 

แปรงทาสี หลอดไฟจราจร เคร่ืองหมายจราจร ฯลฯ ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทีช่ ารุด ค่าจ้างตีเส้นจราจร 

ทางข้ามทางม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถในบริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพืน้ที ่พ.ศ.2557 (เทศบาลต าบลตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 

บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553   

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าท าศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ
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เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 33 ลงวันที ่29 สิงหาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
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แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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บาท  แบ่งเป็น

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 15,000 บาท เพือ่จ่ายเป็น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทัง้ค่าบริการและค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่าย 

ในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานรวมถึงเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  จ านวน 15,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรอง

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่าง ๆ เช่น ค่าจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซ้ือผ้าแพรผ้าร้ิว 

          พระบรมฉายาลักษณ์ เคร่ืองราชสักการะ ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุม่ พวงมาลา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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          ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร

          ผู้ควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าซ่อมบ ารุงต่าง ๆ 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบ

          พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าดอกไม้

          ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบ

          พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าโล่ ถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าเงินรางวัล 

          ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

          ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเคร่ืองเขียน 

          แบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดท าแผ่นพับ ไวนิล ตลอดจนส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

          ประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาสามปี ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
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          การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าสปอต

          ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพือ่สร้างทัศนคติทีดี่ในการ

          ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพือ่สร้างความสามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

          และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าเตรียมสถานที ่ค่าวัสดุกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของส านักปลัดเทศบาลเพือ่ให้สามารถ

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น เคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ทีไ่ด้จากการซ้ือหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ 

          เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ

          เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปล๊ักไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง 
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาล
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล

ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ค่าอาหาร 

          เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



          เส้ือชูชีพ เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทีม่ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
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          เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 

          ค่าวัสดุอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานจักสาน ค่าพันธุพ์ืช พันธุสั์ตว์ ปุย๋ อาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
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          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุข  









          เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปของกองสาธารณสุข 









          ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง









          และค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว



          หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

          ค่าเบีย้เล้ียง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าชุดนักกีฬาหรือกรีฑาพร้อมรองท้า ถุงเท้า





          พิธีปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าน้ าอบไทย
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

   2.1.40) เก้าอี้รับรองห้องรองปลัดเทศบาล เก้าอี้ท างานส านักปลัดฯ ห้องSever ห้องรองประธานสภาฯ
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บาท
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บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

          ต้ังไว้ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
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          และเพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

บาท

บาท

บาท

บาท

          เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับติดต้ัง ณ อาคารส านักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้

บาท
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