- 55 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิ้น67,140,000

บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป

รวม

12,203,720 บาท

1. งบบุคลากร

รวม

8,692,720 บาท

รวม

2,848,320 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

725,760

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรีจานวน

207,360

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการ และทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิจานวน
่น

1,555,200 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา

เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- 56 1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

5,844,400 บาท

จานวน

4,150,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

24,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่ อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล
1.2.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

306,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้นับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

183,480

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีแก่ลูกจ้างประจา
1.2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,132,920 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.2.6 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

48,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

รวม

3,491,000 บาท

รวม

296,000

บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

2.1.2 ประเภทค่าเบีย้ ประชุม

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ ประชุมแก่คณะกรรมการทีส่ ภาเทศบาลแต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายอื่น
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
- 57 2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนัก
งานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

216,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จานวน

2,065,000 บาท
800,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างดาเนิน
การจัดทา ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จานวน 452,360 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ จานวน 120,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานทีร่ าชการ จานวน 227,640 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จานวน

40,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่มค่าของขวัญของทีร่ ะลึก ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทัง้ ค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือศึกษาดูงาน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้อง
- 58 - เพือ่ จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง จานวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายในการเลี้ยงรับรอง สาหรับการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือการเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับ
ทุกหน่วยงานของเทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้ และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

1,195,000 บาท

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

600,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมทัง้
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อใลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความ
เหมาะสม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสาคัญของชาติ จานวน

300,000

บาท

เพือ่ จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี งานรับเสด็จ วันสาคัญของชาติ งานพิธีการต่าง ๆ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร

ผ้าริ้ว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เครื่องราชสักการะ พานพุม่ ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

- 59 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลทาแผนพัฒนาเทศบาล จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดาเนินงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการจัดทาโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่ากระดาษต่อเนื่อง ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าอุปกรณ์
สานักงาน ค่าแฟูมเก็บเอกสาร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ คาร้องต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดูแลและบารุงรักษา
ระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

7) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและหรือร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

- 60 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีจ่ าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ ฯ จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการ ฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน ลูกจ้าง จานวน

10,000

บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จานวน

10,000

บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสาร
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.4 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

290,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ
แผนที่ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 61 2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกลาโพง ไมโครโฟน
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบี้อง

สังกะสี สี ทินเนอร์ น้ามันทาไม้ ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น
แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช
หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

90,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชา
สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล
ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 62 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา

รวม

840,000

บาท

จานวน

530,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของเทศบาล
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

55,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะ
ทีอ่ ยู่ในความดูแลของเทศบาล
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

185,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย
ฯลฯ ของสานักงานเทศบาลและหรืออาคารสานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ
2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)
2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต

รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 หมวดเงินอุดหนุน
3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนตาบลร่อนพิบูลย์ ในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 05072 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
เรื่อง หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 63 งานบริหารงานคลัง

รวม

2,850,000 บาท

1. งบบุคลากร

รวม

2,330,000 บาท

รวม

2,330,000 บาท

จานวน

1,650,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

48,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่ อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้นับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

190,000

บาท

392,000

บาท

รวม

520,000

บาท

รวม

105,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีแก่ลูกจ้างประจา
1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

90,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- 64 2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

240,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

180,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จานวน
120,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูกสร้างตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าคัดลอกระวางและสแกนระวาง
ทีด่ ิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสาเนา ค่าจ้างสารวจพืน้ ทีแ่ ละจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2550
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง การจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษีเคลื่อนที่

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
- 65 2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

115,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ
แผนที่ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
เบรก หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล
ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

รวม

60,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
2.4.2 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

48,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

2,014,000 บาท

รวม

1,520,000 บาท

รวม

1,520,000 บาท

จานวน

320,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,080,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.3 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

120,000

บาท

รวม

294,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนัก
งานจ้าง ทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
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2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

75,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

164,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เครื่องคิดเลข กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟูา
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
สังกะสี สี ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์
ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่

ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชา สปริง
เกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ
เครื่องหมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 69 2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
สายเคเบิล ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.11 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ขวานดับเพลิง สายฉีดน้า
ข้อต่อข้อแยกชนิดต่าง ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

40,000

บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะ
ทีอ่ ยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์อื่น

รวม

200,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จานวน 10 จุด
(เป็นครุภัณฑ์ทไี่ ม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อ
ตามราคาทีเ่ คยจัดซื้อในท้องถิ่นโดยประหยัด) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- 70 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

290,000

บาท

รวม

290,000

บาท

รวม

290,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล

จานวน

290,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัย ค่าถุงยังชีพ ค่าสิ่งของในการดารงชีพเบือ้ งต้น ค่าผ้าใบ ผ้าพลาสติก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
2) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันอัคคีภัยในชุมชน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจ ให้ความรู้ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเบือ้ งต้นในการปูองกัน
อัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาเอกสารแผ่นพับ คู่มือการใช้งาน ค่าถังดับเพลิง
ค่าอัดน้ายาเคมีดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

3) ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมแผน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดาเนินการของสมาชิกอปพร. จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการดาเนินการของอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เช่น โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) การ
ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่17พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
- 71 5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จานวน 30,000
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

แผนงานการศึกษา

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

รวม

10,759,215 บาท

รวม

2,077,000 บาท

รวม

2,077,000 บาท

จานวน

1,643,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้นับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

350,000

บาท

24,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน

รวม

2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3,332,215 บาท

รวม

6,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- 72 2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

270,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

230,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จานวน 50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
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จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าหนังสือสาหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าหนังสือสาหรับผู้ร่วมโครงการ
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม

2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

จานวน

2,918,215 บาท
35,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ
แผนที่ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกลาโพง ไมโครโฟน
มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

จานวน

2,723,215 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
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จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ

กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
สังกะสี สี ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

3,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง น้ามันเบรก น๊อตและสกรู
เพลา ฟิลม์กรองแสง เครื่องยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.7 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

2,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.9 ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.10 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ไม้แบตมินตัน ตะกร้อ
ตาข่ายกีฬา นกหวีด นวม นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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2.3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แปูนพิมพ์ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา

รวม

138,000

บาท

จานวน

48,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของกองการศึกษา
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล ทีใ่ ช้ประจาอาคารสานักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่ าธารณะ
ทีอ่ ยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
2.4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

5,340,000 บาท

รวม

5,340,000 บาท

จานวน

5,340,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 แก่
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

- 76 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

1,519,909 บาท

รวม

498,840

บาท

รวม

498,840

บาท

จานวน

216,480

บาท

246,360

บาท

36,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.3 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,021,069 บาท

รวม

1,021,069 บาท

จานวน

454,069

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่ าชการ จานวน 110,700

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสถานทีร่ าชการ จานวน 108,120 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จานวน 228,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ จานวน 7,249 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จานวน

567,000

บาท

จานวน

470,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 400,000 บาท
- 77 - เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สาหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ จานวน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
จานวน
6,000
บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน

จานวน

1,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการบ้าน วัด โรงเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูาย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสาร
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ
ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

7) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน จานวน 10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- 78 แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

2,001,000 บาท

รวม

1,429,600 บาท

รวม

1,429,600 บาท

จานวน

987,600

บาท

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่ อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล
1.1.3 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้นับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

300,000

บาท

50,000

บาท

รวม

454,000

บาท

รวม

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- 79 2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

120,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

40,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

230,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
กาว เครื่องคิดเลข กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ดอกลาโพง ไมโครโฟน
ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 80 2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่
ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด
เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ เครื่อง
หมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- 81 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

รวม

24,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
2.4.2 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

12,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

117,400

บาท

รวม

117,400

บาท

จานวน

17,400

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA ตัวละ 5,800 บาท จานวน 3 ตัว เป็นเงิน
17,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม )

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

3.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

530,000

บาท

รวม

530,000

บาท

รวม

530,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกกาลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

- 82 2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน

480,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร จานวน 50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานทีข่ องอสม. จานวน 200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานทีข่ องอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต
เทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน
ไซริงค์พลาสติกพร้อมเข็ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายาคุมกาเนิดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง

แนวทางการดาเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าทรายอะเบท ค่าน้ายาพ่นหมอก ควันกาจัดลูกน้าและยุงลาย ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าลูกปลาหางนกยูง
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันผสม น้ายาพ่นหมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 731 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคทีเ่ กิดจากยุงเป็นพาหะ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- 83 5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพือ่ ให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จานวน

50,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพือ่ ให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยจ่ายเป็นค่าปูายประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)

จานวน

50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือสุ่มตรวจสารปนเปือ้ นในอาหารทีจ่ าหน่ายจากร้านอาหาร ตลาดสด
แผงลอย โรงอาหาร วัด ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าภาชนะสาหรับเก็บตัวอย่าง ขวดแก้ว
น้ายาเคมี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาดชุมชน

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/จัดให้มีตลาดชุมชน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000

บาท

1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
- 84 แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

3,493,260 บาท

รวม

2,533,760 บาท

รวม

2,533,760 บาท

จานวน

1,774,930 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง

จานวน

42,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้นับเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

415,230

บาท

289,600

บาท

12,000

บาท

รวม

859,500

บาท

รวม

102,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปีแก่ลูกจ้างประจา
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกค่าตอบ
แทนคณะกรรมการดาเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ตามสิทธิและ
ระเบียบ ฯ ทีพ่ ึงเบิกจ่ายได้
- 85 2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน

จานวน

72,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/
ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

350,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่ารังวัดแนวเขตทีด่ ินสาธารณประโยชน์ ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
บริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
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จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

392,500

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
กาว เครื่องคิดเลข กรรไกร แผงปิดประกาศ แผนที่ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน ในสานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

3,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ
กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
น้ามันทาไม้ ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้า หัวเทียน
แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

174,500

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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จานวน

30,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สายเคเบิล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พนื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,029,120 บาท

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

รวม

829,120

บาท

รวม

829,120

บาท

จานวน

138,120

บาท

24,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีแก่พนักงานเทศบาล
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่ อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

624,000

บาท

43,000

บาท

รวม

200,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าวัสดุ
2.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟูา
เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปลั๊ก สวิตซ์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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รวม

140,000

บาท

1. งบบุคลากร

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

12,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าวัสดุ
2.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชา
สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

7,032,500 บาท

รวม

2,180,000 บาท

รวม

2,180,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง
1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จานวน

180,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง
2. งบดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

4,705,000 บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทีม่ ีคาสั่งให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 89 2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

4,040,000

บาท

จานวน

3,850,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบีย้ ประกัน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จานวน 50,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า
จานวน 2,500,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ ปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
จานวน 200,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนน (คันดิน) ภายในสถานทีท่ งิ้ ขยะ
บ้านท้ายเรือ หมู่ 12 จานวน 1,100,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้
ทุกรายการ

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่น (ฉบับที3่ ) พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่

จานวน

20,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.3 ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

150,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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2.3.1 ประเภทวัสดุสานักงาน

รวม

565,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด เทปกาว
เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผนที่ น้าดื่มสาหรับบริการประชาชน
ในสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกลาโพง ไมโครโฟน
เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ายาดับกลิ่น ไม้กวาด แก้วน้า ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้าร้อน
กระติกน้าแข็ง ถังขยะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค
กระเบีอ้ ง สังกะสี สี ทินเนอร์ น้ามันทาไม้ ค้อน คีม เลื่อย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ตะปู
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ามันเบรก
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช
หม้อน้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

250,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี
น้ามันเครื่อง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาลีและผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ ถุงมือ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.8 ประเภทวัสดุการเกษตร

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ ยาปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

5,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด

เลนส์ซูม เครื่องกรอเทป ขาตั้งกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2.3.10 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ
เครื่องหมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
3. งบลงทุน
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

รวม

147,500

บาท

รวม

147,500

บาท

จานวน

47,500

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เครื่องละ 9,500 บาท จานวน 5 เครื่อง
เป็นเงิน 47,500 บาท ( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี 2560 )
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

3.1.2 ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

- 92 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

449,500

บาท

รวม

421,500

บาท

รวม

421,500

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน

421,500

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จานวน 50,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
2) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จานวน

97,500

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบาบัดฟืน้ ฟูผู้ติดยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 2378 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน จานวน

50,000

บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน
จานวน

24,000

บาท

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์
ค่าปูายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- 93 5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นาชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสาหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

2. งบเงินอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม

28,000

บาท

รวม

28,000

บาท

จานวน

28,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มนาทองอินทรีย์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพทาปุย๋ อินทรีย์
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

470,000

บาท

รวม

470,000

บาท

รวม

470,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน

470,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน
50,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าจัดทาปูายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัลทีม่ อบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือ่ มอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด
สถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการประชา

สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน จานวน
300,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจาสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทาปูายชื่อหรือทีม
และหรือค่าจัดทาเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีม่ อบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพือ่ เป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงิน/ของรางวัลเพือ่ มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. งบดาเนินงาน
1.1 หมวดค่าใช้สอย

รวม

494,500

บาท

รวม

285,000

บาท

รวม

285,000

บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน

285,000

บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู จานวน
80,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ดาเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานทีแ่ ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานทีจ่ ัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบารุง
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทจี่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์
เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ
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ทีเ่ กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่ อบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทา

ปูายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน
100,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานทีจ่ ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบารุงหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ทจี่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวที
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่
มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่ อบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทา
ปูายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ จานวน
30,000
บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงานและ
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานทีจ่ ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบารุงหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ทจี่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทาปูายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
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5,000
บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การดาเนินโครงการ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทเี่ ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจ
กรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ค่าสถานทีจ่ ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบารุงหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทจี่ าเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทาปูายโฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จานวน
70,000 บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสาหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสาหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นทีจ่ าเป็น(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 หมวดเงินอุดหนุน
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

209,500

บาท

รวม

209,500

บาท

จานวน

79,500

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อาเภอร่อนพิบูลย์ ในการดาเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการจัดงานประเพณีลากพระ จานวน 50,000 บาท
2) โครงการจัดทาหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จานวน 20,000 บาท
3) โครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ จานวน 9,500 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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จานวน

70,000

บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ศาลเจ้าพระ 108 ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ จานวน 30,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สภาวัฒนธรรม เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ในการดาเนินโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาน้อย จานวน 10,000 บาท
2) จัดอบรม บารุง อนุรักษ์และปกปูองวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 30,000 บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์

จานวน

60,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ในการสืบสานประเพณีลากพระ ดังนี้
1) วัดเทพนมเชือด

จานวน 12,000 บาท

2) วัดพิศาลนฤมิต

จานวน 12,000 บาท

3) วัดจีบประดิษฐ์

จานวน 12,000 บาท

4) วัดสุวรรณรังษี

จานวน 12,000 บาท

5) วัดเขาน้อย

จานวน 12,000 บาท

(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1. งบลงทุน
1.1 หมวดค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

รวม

250,000

บาท

รวม

250,000

บาท

รวม

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านป้าตั้ง - ถนนสายปรีชาทอง หมู่ 12 จานวน

102,000

บาท เพือ่ ทาการดังต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 ที่ กม.0+000 ถึง กม.0+050 ทาการเกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุกผิวจราจรบดอัดแน่น
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)
ช่วงที่ 2 ที่ กม.0+050 ถึง กม.0+100 ทาการขุดตอถางปุา(ขนาดเบา)เกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุก
ผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)
ช่วงที่ 3 ที่ กม.0+100 ถึง กม.0+190 ทาการเกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุกผิวจราจรบดอัดแน่น
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.50 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)
2) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประพร บุญแก้ว หมู่ 7 จานวน 148,000

บาท

เพือ่ ทาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ ทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1. งบกลาง
1.1 หมวดงบกลาง
1.1.1 ประเภทค่าชาระหนี้เงินต้น

รวม

21,513,276 บาท

รวม

21,513,276 บาท

รวม

20,532,356 บาท

จานวน

5,492,393 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นแก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 13 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ สธ.(นศ)
261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
จานวน 1,600,000 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นแก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงิน
เลขที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
ร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที่ 3 จานวน 3,632,583.49 บาท และตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1602/45/
2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์
งวดที่ 2 จานวน 259,808.65 บาท รวมเป็นเงิน 3,892,392.14 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 3,892,393 บาท
1.1.2 ประเภทค่าชาระดอกเบีย้

จานวน

1,296,648 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที่ 13 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ สธ.(นศ)
261/2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ในการจัดซื้อทีด่ ินเพือ่ ก่อสร้างสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
จานวน 248,400 บาท
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าชาระดอกเบีย้ เงินกู้แก่สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงิน
เลขที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
ร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที่ 3 จานวน 969,064.55 บาท และตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1602/45/2559
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในการก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที่ 2
จานวน 79,182.71 บาท รวมเป็นเงิน 1,048,247.26 บาท ตั้งไว้เป็นเงิน 1,048,248 บาท
1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จานวน

353,672

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้าง ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีส่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

- 100 1.1.4 ประเภทเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

จานวน

10,300,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพือ่ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทมี่ ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ทีม่ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบีย้
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.5 ประเภทเบีย้ ยังชีพคนพิการ

จานวน

2,352,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่คนพิการ รองรับการจัดสวัสดิการเบีย้ ความพิการให้แก่คนพิการทีม่ ีสิทธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง โดยได้ขอขึ้นทะเบียนเพือ่
ขอรับเงินเบีย้ ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0810.6.3/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง
อายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.6 ประเภทเบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

จานวน

120,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเบีย้ ยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ทแี่ พทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิง้ ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือ
สั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.7 ประเภทสารองจ่าย

จานวน

200,000

บาท

เพือ่ ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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1.1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

407,643

บาท

1) ค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จานวน 57,643 บาท เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
หมวดที่ 3 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบารุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวน 50,000 บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่าย
เป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งทีป่ ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
กิจการจราจร เช่น เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น การทาสีและการตีเส้นจราจร ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 /ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) )
3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จานวน 200,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ ระเบียบและหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) )

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน 100,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่
3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดาเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.9 ประเภทเงินช่วยพิเศษ

จานวน

10,000

บาท

เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทพี่ นักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
1.2 หมวดบาเหน็จบานาญ

รวม

980,920

บาท

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จานวน 680,920

บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละสอง
ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
1.2.2 ประเภทเงินบาเหน็จลูกจ้างประจา

จานวน

300,000

บาท เพือ่ จ่ายเป็นเงินบาเหน็จแก่ลูกจ้างประจาทีเ่ กษียณอายุราชการ และมีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จ ฯ

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
= ประมาณการรายรับปี 2561 (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุxน2)
100
=

34,046,000.00

x 2

=

#####

100
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน
= รายได้จริงในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุxน) 3
100
=

34,515,144.08

x 3
100

=

1,035,454.32

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชนในงบประมาณปี 2561
257,500.00
ตั้งไว้ บาท
ซึง่ ไม่เกินอัตราทีก่ าหนด

าด้วยเงินเดือน

วงมหาดไทย

ยกเทศมนตรีฯ

ยกเทศมนตรีฯ

46 หน้า

จัดงาน กีฬา
1,025,000
######

แทนอย่างอื่น

งส่วนท้องถิ่น

#######

น พ.ศ. 2557

ร่วมประกอบ

และค่าใช้จ่าย

นของผู้บริหาร

ดุ เครื่องเขียน

าคุณวิทยากร

ช้งานได้ตามปกติ

น้ามันจารบี

กครองท้องถิ่น

าร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ซอร์ สายเคเบิล

าและพนักงาน

#######

น้ามันจารบี

าร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ซอร์ สายเคเบิล

นายน 2559

น้ามันจารบี

ถิ่น พ.ศ.2557

ระชาชน เช่น

าและพนักงาน

#######

ถิ่น พ.ศ.2557

ฯ ตามหนังสือ

นายน 2559

มินตัน ตะกร้อ

#######

กครองท้องถิ่น

ถิ่น พ.ศ.2557

าคุณวิทยากร

ปกรณ์ ค่าปูาย

50,000.00

น้ามันจารบี

มพ์ เมนบอร์ด

ค่ายานพาหนะ

ปี (พ.ศ.2561 -

#######

น พ.ศ. 2557

ากร ค่าอาหาร

น พ.ศ. 2557

รือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ณ์ ค่าใช้จ่ายใน

ฒนาท้องถิน่ 4 ปี

ยในการจัดงาน

ถิ่นพ.ศ.2559

นายน 2559

นายน 2559

น้ามันจารบี

มมโมรี่ชิป ฯลฯ

กเกอร์ ฯลฯ

นายน 2559

#######

40,000.00

8.2/ว 1248

น้ามันจารบี

#######

นทีส่ ุด ที่ มท

นทีส่ ุด ที่ มท

ช่น ค่าใช้จ่าย

น ๆ ทีจ่ าเป็น

#######

ปูายชื่อหรือทีม

แข่งขันเพือ่ เป็น

งเสียง เต้นท์

อถ้วยรางวัลที่

บให้ผู้ชนะการ

#######

นาท้องถิ่น 4 ปี

การจัดงานการ

าเนินโครงการ

บให้ผู้ชนะการ

นาท้องถิ่น 4 ปี

ถิ่น พ.ศ. 2559

เครื่องดื่มไม่มี

งการ ค่าใช้จ่าย
รวงมหาดไทย

า 0.15 เมตร

5 ตารางเมตร

ณฑ์ งวดที่ 2

######

พผู้สูงอายุของ

ครองท้องถิ่น

ทย พ.ศ.2556

นหลักประกัน

ว่างรับราชการ

