- 54 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบกลาง
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

53,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แยกเป็น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
1. งบกลาง
1.1 หมวดงบกลาง
1.1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น

รวม

3,664,900 บาท

รวม

3,664,900 บาท

รวม

3,024,900 บาท

จานวน

1,441,400 บาท

- ค่าชาระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 1,441,400บาท สาหรับส่งใช้เงินต้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย จานวนเงินกู้ทงั้ สิ้น
18,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อ
สร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เงินต้นงวดที่ 11 เป็นเงิน
1.1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบีย้

บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน

418,600 บาท

- ค่าชาระดอกเบีย้ ตั้งไว้ 418,600 บาท สาหรับส่งใช้ดอกเบีย้ เงินกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จานวนเงินกู้ทงั้ สิ้น
18,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ สธ.(นศ) 261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อ
สร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ดอกเบีย้ งวดที่ 11 เป็นเงิน
1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
420,000 บาท

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

จานวน

120,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพสาหรับผู้ป่วยเอดส์ทมี่ ีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย
สงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบฯ อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 20 ราย
รายละ 500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

1.1.5 ประเภทสารองจ่าย

จานวน

200,000 บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมหรือกร

ทีม่ ีความจาเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีต่ ั้งงบประมาณไว้ หรือกรณีทมี่ ีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทว
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จานวน

414,900 บาท

- ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 79,900
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจาปีทผี่ ่านมา(ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้

50,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจัดการจราจรทีเ่ ป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

ประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 3534 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536และหนังสือกระทรวงมหาดไ
ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เช่น จัดซื้อและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สีทาถนน

แปรงทาสี หลอดไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ฯลฯ ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทีช่ ารุด ค่าจ้างตีเส้นจราจ

ทางข้ามทางม้าลาย เส้นบังคับช่องทางเดินรถในบริเวณถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรา
(ประเภทค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก)
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งไว้

185,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาห
หลักเกณฑ์เพือ่ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพืน้ ที่ พ.ศ.2557 (เทศบาลตาบลตกลงสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50
ของเงินทีไ่ ด้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้100,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.1.7 ประเภทเงินช่วยพิเศษ

จานวน

10,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทาศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาหรือพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
1.2 หมวดบาเหน็จบานาญ

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รวม

640,000 บาท

จานวน

640,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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งานบริหารทัว่ ไป

รวม

9,402,470

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

5,725,590

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320

บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน 725,760
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

180,000 บาท

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

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

180,000

บาท

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

บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษานายก จานวน

207,360

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200 บาท

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2557 เป็นเงิน
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม
จานวน

2,877,270

บาท

0

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

660,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

218,400 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

147,230 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

20,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,495,640 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของสานักปลัด ฯ
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.2.7 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

336,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของสานักปลัด ฯ ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน

รวม

3,576,880

บาท

รวม

262,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ ประชุมให้แก่คณะกรรมการทีส่ ภาเทศบาลแต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายอื่น
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

152,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

จานวน

1,972,880

บาท

600,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) ประเภทค่ารับรอง

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท แบ่งเป็น

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 15,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย
ในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานรวมถึงเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 59 1.2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จานวน 15,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

1,302,880

บาท

จานวน

100,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว
พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องราชสักการะ ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ค่าพานพุม่ พวงมาลา ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3) ค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูล
งานทะเบียนราษฎร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบล
ร่อนพิบูลย์

จานวน

110,880

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร
ผู้ควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าซ่อมบารุงต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 60 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบ
พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - พิธีปิด ค่าดอกไม้
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบ
พิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรทุกระดับในเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
9) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้าง

จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าโล่ ถ้วยรางวัล ของรางวัล ค่าเงินรางวัล
ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
10) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 61 11) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

700,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทาแผ่นพับ ไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ค่าตอบแทนบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าทีใ่ นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามข้อกาหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม
ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคมเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาสามปี ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหารว่างสาหรับการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งาน
ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าสปอต
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ ีในการ
ปรองดองสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพือ่ สร้างความสามัคคี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของสานักปลัดเทศบาลเพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม

502,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้
เก้าอี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง
ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

7,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม

840,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา

จานวน

70,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน สถานทีท่ อี่ ยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสานักงานเทศบาลและอาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์(GFMIS) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบลงทุน

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล
เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
3.1.2 ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมขาตั้งและโครงหลังคา จานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
สาหรับติดตั้งทีช่ ุมชนบ้านป่าชมพู่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์น้าร้อน จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 20,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนตาบลร่อนพิบูลย์ ในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อาเภอร่อนพิบูลย์ ในโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเภอร่อนพิบูลย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

- 65 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

2,201,770

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

1,637,770

บาท

รวม

1,637,770

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จานวน

116,020

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

18,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

207,750 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

768,960 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

527,040 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน

รวม

534,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

290,000

บาท

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

250,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ(7 วันอันตราย)

จานวน

90,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
เช่น ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม น้าแข็ง ผ้าเย็น
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาล

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนของประชาชนทีไ่ ด้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ค่ากระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ไม้ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม

224,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สาลี ถุงมือ
ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชา
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวกดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อสะท้อนแสง
เสื้อชูชีพ เข็มขัดช่วยชีวิต ชุดปฏิบัติงานดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.12 ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ข้อต่อสายส่งน้าดับเพลิง ขวานดับเพลิง ถังดับเพลิง ตัวแยกสองทาง
หน้ากากป้องกันความร้อน ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถบรรทุกน้า รถดับเพลิง ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ ีวงเงิน

เกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อาเภอร่อนพิบูลย์ ในโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย อาเภอร่อนพิบูลย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

- 70 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

70,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

70,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

จานวน

20,000

บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ "วันดอกลาดวนบาน"

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "วันดอกลาดวนบาน" เช่น ค่าดอกไม้
ค่าน้าแข็ง ผ้าเย็น ค่าวัสดุกีฬา ค่าป้ายผ้าหรือป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

160,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

160,000

บาท

รวม

160,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์เย็บปักถักร้อย อุปกรณ์งานจักสาน ค่าพันธุพ์ ืช พันธุส์ ัตว์ ปุย๋ อาหารสัตว์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 71 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
จัดทาแผนชุมชน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4) ค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเอกสาร
แบบพิมพ์ ค่าอาหารทาการนอกเวลาเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสานักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุสานักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

2,499,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

1,865,000

บาท

รวม

1,865,000

บาท

จานวน

1,250,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

36,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

157,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

18,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

350,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองคลัง
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.7 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

12,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของกองคลัง ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

616,000

บาท

รวม

108,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

78,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

จานวน

375,000

50,000

บาท

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

310,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน

250,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าป้ายหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าสแกนแผนทีร่ ะวาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ ัดทาหรือปรับข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองคลังเพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม

133,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

38,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบลงทุน

รวม

18,000

บาท

รวม

18,000

บาท

จานวน

18,000

บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 18,000 บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (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
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

2,446,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

1,772,000

บาท

รวม

1,772,000

บาท

700,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

30,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

600,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

400,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

494,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

180,000

บาท

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอสม.

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอสม. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ บัตรวัคซีน ถุงมือยาง
สาลี ยาคุมกาเนิดและเวชภัณฑ์การทาหมันสัตว์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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4) ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ
ด้วยการเต้นแอโรบิก

จานวน

45,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาครูฝึกสอนออกกาลังกาย จานวน 1 ราย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพอสม.อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม

214,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา

ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สาลี ถุงมือ
ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบพนักงานประจารถกู้ชีพ-กู้ภัย(EMS) เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 หมวดเงินอุดหนุน
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม

180,000

บาท

รวม

180,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดาเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืน้ ทีเ่ ขตชุมชน/หมู่บ้าน
แห่งละ 15,000 บาท จานวน 12 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

- 80 แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

5,029,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

2,600,000

บาท

รวม

2,600,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,600,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

1,000,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

2,379,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,600,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน

ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2.2.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- 81 2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม
จานวน

679,000

บาท

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

350,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ สาลี ถุงมือ
ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชา
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบพนักงานประจารถบรรทุกขยะ เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบลงทุน

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- 83 แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

######

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

1,605,600

บาท

รวม

1,605,600

บาท

จานวน

1,008,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ

อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

252,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

285,600 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองการศึกษา
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

18,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของกองการศึกษา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

3,737,110

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

1,155,430

บาท

370,630

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย แม่บ้าน แม่ครัว ประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ค่าจ้างเหมาบุคลากรเป็น
แม่บ้านประจากองการศึกษา ค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

774,800

บาท

จานวน

70,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

จานวน

352,800

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1867
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ

จานวน

270,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางพรพพุทธศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้
ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
7) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กเล็ก

จานวน

8,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด
ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/
ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน

6,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลร่อนพิบูลย์ ในอัตราคนละ 2,000 บาท/คน/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
(ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
9) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง

จานวน

8,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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10) ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน
ร่วมใจปฏิบัติธรรม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจปฏิบัติธรรม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแบบพิมพ์
ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองการศึกษาเพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม
จานวน

2,521,680

บาท

35,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)

จานวน

2,367,680

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กป.1 - ป.6 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ.)
ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

- 87 2.3.5 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

3,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชา
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.9 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.10 ประเภทค่าวัสดุกีฬา

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกเซปัคตะกร้อ นวม ตาข่าย
ไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.11 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า

รวม

45,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

150,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
เช่น อาคารสานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

4,580,000

บาท

รวม

4,580,000

บาท

จานวน

4,580,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กป.1 - ป.6
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0893.3/ว 1867
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ทัง้ นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

850,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

850,000

บาท

รวม

850,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

750,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่ากระสุน
ปล่อยตัว ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่ง
กีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและการจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น เช่น ค่าเช่า/ตกแต่ง/เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าโล่/ถ้วยรางวัล/ของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทน
ชุดการแสดง ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าชุดนักกีฬาหรือกรีฑาพร้อมรองท้า ถุงเท้า

ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุมและผู้
ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นทีจ่ าเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้าง/ค่าสนับสนุน/ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุใส่อาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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หรือผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือจัดส่งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าอบรม เช่น
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกฟุตบอลภาคฤดูร้อน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดเตรียม/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-พิธีปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

515,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

365,000

บาท

รวม

365,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการจ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

265,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลากพระ

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับใช้ในการตกแต่งเรือพนมพระของวัดในเขตเทศบาลตาบล
ร่อนพิบูลย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างดนตรี ค่ามหรสพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จานวน

70,000

บาท

และวันกตัญญู
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าน้าอบไทย
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

30,000

บาท

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

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
6) ค่าใช้จ่ายในการบวชชีพราหมณ์
ถวายเป็นพระราชกุศล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสังฆทาน ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

150,000

บาท

รวม

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาเภอร่อนพิบูลย์ ในการจัดงานประเพณีลากพระ อาเภอร่อนพิบูลย์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแสดง การจัดนิทรรศการ มหรสพสมโภช การประกวด
กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

จานวน

100,000

บาท

1) เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาลเจ้าพระ 108 ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจประจาปี พ.ศ.2558
จานวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2) เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมอาเภอร่อนพิบูลย์ ในการดาเนินโครงการ จานวน 5 โครงการ
ดังนี้
2.1) โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ จานวน 5,000 บาท
2.2) โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ จานวน 5,000 บาท
2.3) โครงการประเพณีให้ทานไฟ จานวน 5,000 บาท
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2.5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จานวน 30,000 บาท แบ่งเป็น
- กิจกรรมงามอย่างไทย บุคลิกดีมีมารยาท จานวน 15,000 บาท
- กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ จานวน 15,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- 93 แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

4,468,060

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

2,603,680

บาท

รวม

2,603,680

บาท

995,680

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

144,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

430,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้างประจา ตามตาแหน่งและ
อัตราทีก่ .ท.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา

จานวน

50,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจา ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

674,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของกองช่าง
ตามอัตราทีก่ าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
1.1.6 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

310,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป
ของกองช่าง ทีม่ ีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. งบดาเนินงาน

รวม

1,653,000

บาท

รวม

76,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

36,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2 หมวดค่าใช้สอย

รวม

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

910,000

800,000

บาท

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย้ ประกัน
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน

640,630

บาทและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 159,370 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ระหว่างเดินทางในประเทศและต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทีม่ ีความจาเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือสอบคัดเลือก
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทีท่ างราชการกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

80,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองช่าง เพือ่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน

รวม

667,000

บาท

จานวน

35,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่าง ๆ ได้แก่
- เก้าอี้รับรองห้องปลัดเทศบาล ห้องรองนายก1-2 ห้องรองประธานสภาฯ ห้องนายก
ขนาด 600(W)x620(D)x900(H) จานวน 10 ชุด ตั้งไว้
- เก้าอี้รับรอง,เก้าอี้รับรองเลขานายกฯ ขนาด 860(W)x520(D)x500(H)

0

จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0

- เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม ขนาด 600(W)x620(D)x900(H) จานวน 12 ชุด ตั้งไว้

0

- โซฟาห้องนายก ห้องรับรองประธานสภาฯ ชนิด 1 ทีน่ ั่ง จานวน 4 ชุด ตั้งไว้
- เก้าอี้ฟงั บรรยายเลคเชอร์ เบาะหุม้ ผ้า ขนาด 460(W)x455(D)x800(H) จานวน 20 ชุด ตั้งไว้

0

- เก้าอี้ผู้เข้าประชุม ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จานวน 22 ชุด ตั้งไว้

0

- เก้าอี้รับรอง กองคลัง ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จานวน 4 ชุด ตั้งไว้

0

- เก้าอี้รับรอง กองช่าง ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

- โซฟา ชนิด 1 ทีน่ ั่ง จานวน 2 ชุด

0

- เก้าอี้รับรอง กองสาธารณสุขฯ ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

- โซฟา กองสาธารณสุขฯ ชนิด 1 ทีน่ ั่ง จานวน 2 ชุด

0

0

- เก้าอี้ประชุมบุหนังเทียม กองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W)x620(D)x900(H)
จานวน 12 ชุด ตั้งไว้

0

- เก้าอี้รับรอง กองการศึกษา ขนาด 860(W)x520(D)x500(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

- โซฟา กองการศึกษา ชนิด 1 ทีน่ ั่ง จานวน 2 ชุด

0

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 0

บาท

และจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทไี่ ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ กระดาษ
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ
นาฬิกา เครื่องคานวณเลข พรม แฟ้ม ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 35,000 บาท
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จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า ได้แก่

200,000

บาท

- ลาโพงสาหรับการประชุม จานวน 10 ตัว ตั้งไว้

0

- อุปกรณ์ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์LED จานวน 2 ชุด ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน

0

บาท
0

บาท

บาท

และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ
เสาอากาศ โคมไฟ หม้อแปลง ลาโพง ไมโครโฟน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 200,000 บาท
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

4,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ถ้วยชาม กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แก้วน้าจานรอง
ถาด ช้อนส้อม ถังขยะ ผงซักฟอก แปรงถูพนื้ ถังแก๊ส ไมโครเวฟ กระติกน้าแข็ง มีด ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ทราย ไม้ต่าง ๆ เหล็กเส้น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา
ตลับเมตร ลูกดิ่ง ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ ง สังกะสี ตะปู ค้อน ชะแลง ฯลฯ ทีม่ ีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู
อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

155,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม
น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.7 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลม์ เมมโมรี่การ์ด ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม พูก่ ัน สี
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2.3.8 ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

8,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ หน้ากากกันความร้อน หมวก เสื้อสะท้อนแสง
ถุงเท้า รองเท้า เสื้อ กางเกง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2.3.9 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่
- จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 18 นิ้ว จานวน 2 จอ ตั้งไว้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน

0

0

บาท

บาท

และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่น หมึกพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 30,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บาท

รวม

141,000

บาท

รวม

141,000

บาท

จานวน

25,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นจัดซื้อใบมีดเสริมบุง้ กี๋หน้า ชนิด 2 หน้าสาหรับใช้กับรถตักหน้าขุดหลัง จานวน 1 อัน
ตั้งไว้ 25,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

3.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง
เช่น รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุก รถกระเช้า ฯลฯ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีม่ ีวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

3.1.3 ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน

จานวน

0

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สานักงาน สาหรับติดตั้ง ณ อาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้
2.1.1) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 2700(D) x 2400(H) จานวน 4 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.2) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 1350(D) x 800(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.3) ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 450(W) x 3000(D) x 800(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0
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2.1.5) โต๊ะทางานห้องปลัดฯ ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.6) เก้าอี้ปลัดเทศบาล ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.7) โต๊ะทางานห้องรองปลัดฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.8) เก้าอี้รองปลัดเทศบาล ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.9) ห้องServer ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.10) โต๊ะทางานสานักปลัดฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 14 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.11) ตูส้ ูงเฟรมอลูมเิ นียมหน้าบานกระจก ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H) จานวน 8 ชุด ตัง้ ไว้

0

2.1.12) โซฟาชนิด 3 ทีน่ ั่ง จานวน 4 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.13) ชุดโต๊ะรองนายก1และ2 ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.14) เก้าอี้รองนายก1และ2 ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.15) โต๊ะประชุม 12 ที่นงั่ (ไม่รวมเก้าอี้) ขนาด 3900(W) x 1500(D) x 700(H) จานวน 1 ชุด ตัง้ ไว้

0

2.1.16) โต๊ะทางานเลขาฯที่ปรึกษาฯรองฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 2 ชุด ตัง้ ไว้

0

2.1.17) ชุดโต๊ะนายกฯExecutive desk ขนาด 2400(W) x 2000(D) x 900(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.18) เก้าอี้นายกฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1200(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.19) โต๊ะทางานเลขานายกฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.20) โซฟาชนิด 3 ทีน่ ั่ง ห้องนายกฯ ขนาด 1800(W) x 830(D) x 870(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.21) โต๊ะกลาง ขนาด 900(W) x 600(D) x 420(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.22) โต๊ะข้าง ขนาด 600(W) x 600(D) x 420(H) จานวน 4 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.23) เก้าอีL้ ougeชนิด 1 ทีน่ ั่ง จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.24) โต๊ะLougeห้องนายกฯขนาด 600(W) x 600(D) x 420(H) จานวน 3 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.25) PANTRYห้องนายกฯขนาด 600(W) x 3000(D) x 2200(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.26) โต๊ะทางานประธานสภาฯ ขนาด 1800(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.27) เก้าอี้ห้องประธานสภา ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.28) โต๊ะทางานรองประธานฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.29) เก้าอีร้ องประธานฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.30) โซฟาชนิด 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.31) เก้าอีL้ ougeชนิด 2 ทีน่ ั่ง จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

0

2.1.32) ผนังตกแต่งและประตูบานเลื่อน ขนาด 100(W) x 13000(D) x 2800(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.33) โต๊ะประชุมประธานฯ ขนาด 1500(W) x 750(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

- 99 2.1.34) โต๊ะประชุมรองประธานฯ ขนาด 1200(W) x 750(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.35) โต๊ะประชุมสัมนา ขนาด 1500(W) x 750(D) x 750(H) จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.36) โต๊ะประชุมสัมนา ขนาด 1800(W) x 750(D) x 750(H) จานวน 4 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.37) เก้าอี้ประชุมประธานสภาฯ ขนาด 700(W) x 740(D) x 118-130(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.38) เก้าอี้ประชุมรองประธานสภาฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.39) ตู้เก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0
2.1.40) เก้าอี้รับรองห้องรองปลัดเทศบาล เก้าอี้ทางานสานักปลัดฯ ห้องSever ห้องรองประธานสภาฯ
ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จานวน 22 ชุด

0

2.1.41) โซฟา ชนิด 2 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด
2.1.42) เก้าอี้ห้องทางาน(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.43) เก้าอี้เลขานายกฯ(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.44) โต๊ะทางานกองคลัง ขนาด 750(W) x 3250(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.45) PANTRYกองคลัง ขนาด 600(W) x 2250(D) x 2200(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.46) ตู้เก็บเอกสารกองคลัง ขนาด 450(W) x 4300(D) x 2400(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

0

2.1.47) โต๊ะทางานและโต๊ะห้องพยาบาลกองคลัง ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H)
จานวน 9 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.48) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองคลัง ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)
จานวน 9 ชุด ตั้งไว้
2.1.49) เก้าอี้ผอ.กองคลัง(มีล้อ) ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.50) ตู้เตี้ยบานเปิดกองคลัง ขนาด 1800(W) x 600(D) x 750(H) จานวน 3 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.51) เก้าอี้ 3 แถว เบาะหุม้ หนังเทียมกองคลัง ขนาด 1950(W) x 730(D) x 860(H)

0

0

จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
2.1.52) เก้าอี้ห้องกองคลังและห้องพยาบาล(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H)
จานวน 10 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.53) PANTRYกองช่าง ขนาด 600(W) x 3200(D) x 2200(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.54) ตู้เก็บเอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 1400(D) x 2400(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.55) ตู้เก็บเอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 5600(D) x 2400(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.56) ตู้เก็บเอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 31000(D) x 2400(H) จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.57) ตู้เก็บเอกสารกองช่าง ขนาด 450(W) x 2400(D) x 2400(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

- 100 2.1.58) ตู้เก็บเอกสารกองช่าง ขนาด 800(W) x 1200(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.59) โต๊ะทางานผอ.กองช่าง ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.60) โต๊ะทางานห้องกองช่าง ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 8 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.61) เก้าอีผ้ อ.กองช่าง ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.62) โซฟากองช่าง ชนิด 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.63) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองช่าง ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H)
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
2.1.64) โต๊ะข้าง SNOW B COFFEE กองช่าง ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

0

จานวน 2 ชุด ตั้งไว้
2.1.65) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองช่าง ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)

0

จานวน 3 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.66) เก้าอี้ทางานกองช่าง(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H)
จานวน 10 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.67) ผนังตกแต่งกองสาธารณสุขฯ ขนาด 350(W) x 3450(D) x 2800(H)
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
2.1.68) PANTRYกองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W) x 3130(D) x 2200(H) จานวน 1 ชุด ตัง้ ไว้

0

2.1.69) โต๊ะทางานผอ.กองสาธารณสุขฯ ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.70) โต๊ะทางานห้องกองสาธารณสุขฯ ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.71) เก้าอีผ้ อ.กองสาธารณสุขฯ ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

0

2.1.72) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองสาธารณสุขฯ ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)
จานวน 6 ชุด ตั้งไว้
2.1.73) โซฟากองสาธารณสุขฯ ชนิด 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0
0

2.1.74) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองสาธารณสุขฯ ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H)
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
2.1.75) โต๊ะข้าง SNOW B COFFEE กองสาธารณสุขฯ ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

0

จานวน 2 ชุด ตั้งไว้
2.1.76) โต๊ะประชุม 12 ทีน่ ั่ง กองสาธารณสุขฯ ขนาด 3900(W) x 1500(D) x 700(H)

0

จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.77) เก้าอี้ทางานกองสาธารณสุขฯ(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H)
จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

0
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2.1.78) PANTRYกองการศึกษา ขนาด 600(W) x 2400(D) x 2200(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.79) โต๊ะทางานผอ.กองการศึกษา ขนาด 1500(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.80) โต๊ะทางานห้องกองการศึกษา ขนาด 1200(W) x 800(D) x 750(H) จานวน 10 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.81) เก้าอีผ้ อ.กองการศึกษา ขนาด 650(W) x 680(D) x 1100(H) จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.82) ตู้สูงเฟรมอลูมิเนียมหน้าบานกระจกกองการศึกษา ขนาด 900(W) x 450(D) x 1960(H)
จานวน 7 ชุด ตั้งไว้
2.1.83) โซฟากองการศึกษา ชนิด 3 ทีน่ ั่ง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0
0

2.1.84) โต๊ะกลาง SNOW B COFFEE กองการศึกษา ขนาด 900(W) x 500(D) x 420(H)
จานวน 1 ชุด ตั้งไว้
2.1.85) โต๊ะข้าง SNOW B COFFEE กองการศึกษา ขนาด 600(W) x 500(D) x 420(H)

0

จานวน 2 ชุด ตั้งไว้

0

2.1.86) เก้าอี้ทางานกองการศึกษา(มีล้อ) ขนาด 600(W)x610(D)x87-95.50(H)
จานวน 10 ชุด ตั้งไว้

0

ตั้งไว้ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
2.1.87) เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU(220V) ชนิดติดผนัง จานวน 7 ชุด ตั้งไว้
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2.1.88) เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU(220V) ชนิดติดผนัง จานวน 6 ชุด ตั้งไว้

126,000
72,900

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

2.1.89) เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU(220V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จานวน 10 ชุด ตั้งไว้

419,500

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
2.1.90) เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU(220V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จานวน 5 ชุด ตั้งไว้
283,750
ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
2.1.91) เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU(380V) ชนิดฝังใต้ฝ้า จานวน 12 ชุด ตั้งไว้
713,580
ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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จานวน

0

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สาหรับติดตั้ง ณ อาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้
1) ชุดประชุมสาหรับประธาน แบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซ.ม. จานวน 1 ตัว ตั้งไว้
0
2) ชุดประชุมสาหรับผู้ร่วมประชุม แบบดิจิตอล ก้านยาว 50 ซ.ม. จานวน 24 ตัว ตั้งไว้
0
3) ชุดควบคุมและจ่ายไฟ แบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

4) ไมโครโฟน แบบมือถือสายคู่ จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

5) เครื่องผสมสัญญาณเสียง จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

6) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

7) เครื่องขยายเสียง จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

8) เครื่องบันทึกเสียงMP3 จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

9) เครื่องรวมสัญญาณภาพVDOและVGAแบบScaler จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

10) เครื่องกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า 1 ออก 8 จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
3.1.5 ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จานวน

16,000

บาท

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

จานวน

16,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จานวน 1 ตัว

ตั้งไว้ 16,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
และเพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สาหรับติดตั้ง ณ อาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้
1) เครื่องฉายภาพแบบ(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า3500 lumens
จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้

0

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2) จอรับภาพแบบ ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว จานวน 1 จอ ตั้งไว้

0

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3) เครื่องรับโทรทัศน์ ชนิดLED ขนาด 42" จานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้

0

4) ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาด 42" จานวน 1 รายการ ตั้งไว้

0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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จานวน

0

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับติดตั้ง ณ อาคารสานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วย กองคลัง จานวน 1 ชุด ตั้งไว้

0

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่ปรากฎในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

70,380

บาท

รวม

70,380

บาท

จานวน

70,380

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดาเนินงานในการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าสายหน้าบ้านลุงมั่ง หมู่ 13
ตาบลร่อนพิบูลย์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอร่อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

งานสวนสาธารณะ

รวม

20,000

บาท

1. งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

1.1 หมวดค่าวัสดุ
1.1.1 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชา
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ทีม่ ีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ดเงินอุดหนุนทั่วไป

วนเงินกู้ทงั้ สิ้น

ซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อ

จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ย จานวนเงินกู้ทงั้ สิ้น

ซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อ

จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

ทีส่ ุดที่ มท 0809.5/ว 9

องเงินค่าจ้างทีไ่ ด้รับสุทธิ

วงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

กี่ยวข้อง จานวน 20 ราย

องประชาชนส่วนรวมหรือกรณี

ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

สมาคมสันนิบาต
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

ดหนุนทุกประเภท)

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ญาณไฟจราจร สีทาถนน

จรทีช่ ารุด ค่าจ้างตีเส้นจราจร

อนพิบูลย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนด

ลักประกันสุขภาพในระดับ

น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50

ดิการชุมชนเทศบาล

20 สิงหาคม 2553

ยชีวิตในระหว่างรับ

มส่งเสริมการปกครองส่วน

รรายรับตามเทศบัญญัติงบ

บาท แบ่งเป็น

หาร เครื่องดื่ม

ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย

วมถึงเจ้าหน้าที่

แผนพัฒนาเทศบาล

งใช้ในการเลี้ยงรับรอง

าจัดซื้อผ้าแพรผ้าริ้ว
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

อบแทนบุคลากร

ซ่อมบารุงต่าง ๆ

ในการประกอบ

ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

พิธีปิด ค่าดอกไม้

ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ทีใ่ ช้ในการประกอบ

ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

วัล ค่าเงินรางวัล

ยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

าใช้จ่ายอื่น ๆ

าน ค่าเครื่องเขียน

ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

ในการจัดประชุม

มการสนับสนุน

ลแผนพัฒนาเทศบาล

เช่น ค่าสปอต

ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นคติทดี่ ีในการ

าหาร ค่าอาหารว่าง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

พือ่ ให้สามารถ

จ้างพิมพ์ โต๊ะ ตู้

งเอกสาร กุญแจ

ฟ หม้อแปลง

รณ์บันทึกข้อมูล

แลของเทศบาล

กปลัดเทศบาล

กงบประมาณ

ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

เช่น ค่าอาหาร

รเทาสาธารณภัย

วยหรือต่อชุด

ตอบแทนวิทยากร

ช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

องสาธารณสุข

องสาธารณสุข

ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

ริการดังกล่าว

รมการตัดสิน

รองท้า ถุงเท้า

ค่าน้าอบไทย

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท
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บาท
บาท
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บาท
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บาท
บาท
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บาท
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บาท
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ะธานสภาฯ
บาท
บาท
บาท
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