
                ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไป รวม 12,203,720 บาท

1. งบบุคลากร รวม 8,692,720 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2557

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

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก

เทศมนตรี ฯ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีจ านวน 207,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เลขานุการ และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2557

1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1,555,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

67,140,000

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น

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

1.2 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,844,400 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล

1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

1.2.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 306,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้นับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

1.2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 183,480 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีแก่ลูกจ้างประจ า 

1.2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,132,920 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.2.6 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 3,491,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และ

เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ตามระบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ.2557 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557 

เร่ือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่1 พ.ศ.2555 และฉบับที ่2 พ.ศ.2558
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2.1.2 ประเภทค่าเบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเบีย้ประชุมแก่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ังหรือได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายอื่น

ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนัก

งานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระ

ทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 216,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 

2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย

เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 2,065,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 800,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างด าเนิน

การจัดท า ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จ านวน 452,360 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ จ านวน 120,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ จ านวน 227,640 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้

ทุกรายการ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท
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 - เพือ่จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมค่าของขวัญของทีร่ะลึก ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรอง รวมทัง้ค่าบริการและ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม

หรือศึกษาดูงาน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 20,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองใช้

ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายในการเล้ียงรับรอง ส าหรับการประชุมสภาท้องถิ่น

หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือส่ังการ

ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 เร่ืองการต้ัง

งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือการเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับ

ทุกหน่วยงานของเทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้ และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 1,195,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 600,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อใลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความ

เหมาะสม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันส าคัญของชาติ  จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี งานรับเสด็จ วันส าคัญของชาติ งานพิธีการต่าง ๆ 

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ผ้าแพร
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ผ้าร้ิว พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เคร่ืองราชสักการะ พานพุม่ ตราสัญลักษณ์ พวงมาลา

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที ่ค่าดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ค่ามหรสพและหรือการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ 

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการจัดท าโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อม  

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เช่น ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าจ้างถ่าย

เอกสาร ค่ากระดาษต่อเนื่อง ค่าวัสดุส านักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ  จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าอุปกรณ์

ส านักงาน ค่าแฟูมเก็บเอกสาร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค าร้องต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการดูแลและบ ารุงรักษา

ระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

7) ค่าใช้จ่ายในการมอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
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และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและหรือร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงาน

และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จัดสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง  

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ทีจ่ าเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือส่ังการ ฯ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือส่ังการ ฯ

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

11) ค่าใช้จ่ายในการอบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน ลูกจ้าง จ านวน 10,000

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 

จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

12) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 10,000

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล  พนักงานจ้างเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
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มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เคร่ืองคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ 

แผนที ่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกล าโพง ไมโครโฟน 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ทอ่น้ าและอุปกรณ์ประปา ปนูซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค กระเบี้อง 

สังกะสี สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ค้อน คีม เล่ือย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น 

แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต

และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 

หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 90,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะช า 

สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด แถบ

บันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล

ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา จ านวน 530,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแล

ของเทศบาล

2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 55,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะ

ทีอ่ยู่ในความดูแลของเทศบาล

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 185,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย 

ฯลฯ ของส านักงานเทศบาลและหรืออาคารส านักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ

2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)

2.4.5 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 
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รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย

ทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

3. งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

3.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนพิบูลย์ ในโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

และการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี

(พ.ศ.2561 - 2564) )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24  มิถุนายน 2559 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 05072  ลงวันที ่24  มีนาคม 2560 

เร่ือง หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 2,850,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,330,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,330,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,650,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้นับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

1.1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 190,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีแก่ลูกจ้างประจ า 

1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 392,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 520,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
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2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 90,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิเบิกเงิน

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 240,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การ

เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 180,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
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ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน

120,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้างตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าคัดลอกระวางและสแกนระวาง

ทีดิ่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดส าเนา ค่าจ้างส ารวจพืน้ทีแ่ละจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2550

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551 

เร่ือง การจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) ค่าใช้จ่ายโครงการภาษีเคล่ือนที่ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เคร่ืองคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ 

แผนที ่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559
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2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก 

เบรก หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ไฟหน้า ไฟเบรก  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล

ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า

ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

2.4.2 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย

ทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,014,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,520,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,520,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 320,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,080,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.3 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 294,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนัก

งานจ้าง ทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 75,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 15,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 30,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน
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ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 164,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เคร่ืองคิดเลข  กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ ฯลฯ ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ฯลฯ ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค 

สังกะสี สี ค้อน คีม เล่ือย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต สกรู สายไมล์ 

ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี 
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ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะช า สปริง

เกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.9 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 

สายเคเบิล ผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.11 ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ขวานดับเพลิง สายฉีดน้ า 

ข้อต่อข้อแยกชนิดต่าง ๆ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
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2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแล

ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะ

ทีอ่ยู่ในความดูแลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า

ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

3. งบลงทุน รวม 200,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์อื่น จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพร้อมติดต้ังกระจกโค้ง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จ านวน 10 จุด

(เป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือ

ตามราคาทีเ่คยจัดซ้ือในท้องถิ่นโดยประหยัด) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 290,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 290,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 290,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

เช่น ค่าวัสดุซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย ค่าถุงยังชีพ ค่าส่ิงของในการด ารงชีพเบือ้งต้น ค่าผ้าใบ ผ้าพลาสติก

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันอัคคีภัยในชุมชน จ านวน 50,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจ ให้ความรู้ จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงเบือ้งต้นในการปูองกัน

อัคคีภัยในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดท าเอกสารแผ่นพับ คู่มือการใช้งาน ค่าถังดับเพลิง

ค่าอัดน้ ายาเคมีดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

3) ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมแผน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินการของสมาชิกอปพร. จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการด าเนินการของอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เช่น โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  การ

ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่17พฤศจิกายน 2552 เร่ือง การต้ัง

งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน

5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน 30,000

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 10,759,215 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,077,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,077,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,643,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้นับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 350,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 3,332,215 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

จ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย

เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 270,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
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โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 230,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ

การตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ

ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิม่ประสิทธิภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานที ่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าหนังสือส าหรับผู้ร่วมโครงการ 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 2,918,215 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด เคร่ืองคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผงปิดประกาศ 

แผนที ่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกล าโพง ไมโครโฟน 

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,723,215 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

2.3.4 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ 
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กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค 

สังกะสี สี ค้อน คีม เล่ือย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.6 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง  น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู 

เพลา ฟิลม์กรองแสง เคร่ืองยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.7 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันเบนซิน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.9 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ วัสดุเพาะช า สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก

อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.10 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.11 ประเภทวัสดุกีฬา จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ไม้แบตมินตัน ตะกร้อ 

ตาข่ายกีฬา นกหวีด นวม นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559
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2.3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แปูนพิมพ์ เมมโมร่ีชิป ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 138,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟูา จ านวน 48,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะทีอ่ยู่ในความดูแล

ของกองการศึกษา

2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ทีใ่ช้ประจ าอาคารส านักงานหรืออาคาร ทรัพย์สิน ทีส่าธารณะ

ทีอ่ยู่ในความดูแลของกองการศึกษา

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า

ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

2.4.4 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย

ทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

3. งบลงทุน รวม 10,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท

3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

4. งบเงินอุดหนุน รวม 5,340,000 บาท

4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 5,340,000 บาท

4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,340,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 แก่

โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 



โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24  มิถุนายน 2559 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 1,519,909 บาท

1. งบบุคลากร รวม 498,840 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 498,840 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 216,480 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 246,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.3 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 1,021,069 บาท

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 1,021,069 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 454,069 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ จ านวน 110,700 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานทีร่าชการ จ านวน  108,120 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 228,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ จ านวน 7,249 บาท (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้

ทุกรายการ

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 567,000 บาท

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 470,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
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ต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 400,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กเล็ก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 70,000 บาท (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 6,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )   โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้าน วัด โรงเรียน จ านวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการบ้าน วัด โรงเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์

ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูาย

โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

6) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา

จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถาน

ศึกษาเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ

ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 
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7) ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย

โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )  โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 2,001,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,429,600 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,429,600 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 987,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้นับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 454,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 

แผนงานสาธารณสุข
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2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย

เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 120,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 50,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่านทาง

ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

กาว เคร่ืองคิดเลข กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
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2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ดอกล าโพง ไมโครโฟน 

ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก 

เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี 

ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือ

ผ้าพลาสติก วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด 

เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.9 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ เคร่ือง

หมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0808.2/ ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์

ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด 

เมมโมร่ีชิป ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 24,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า

ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

2.4.2 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย

ทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

3. งบลงทุน รวม 117,400 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 117,400 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จ านวน 17,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA ตัวละ 5,800 บาท จ านวน 3 ตัว เป็นเงิน 

17,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

 - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวง

ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 530,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 530,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 530,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 50,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 480,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสถานทีข่องอสม. จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกสถานทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต

เทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

3) ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีน

ไซริงค์พลาสติกพร้อมเข็ม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าปูายโครงการ

ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายาคุมก าเนิดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 -

2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที ่12 มกราคม 2560 เร่ือง 

 - 82 -



แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

4) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอก ควันก าจัดลูกน้ าและยุงลาย ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าลูกปลาหางนกยูง

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันผสม น้ ายาพ่นหมอกควัน ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 731 ลงวันที ่7 เมษายน 2559 

เร่ือง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคทีเ่กิดจากยุงเป็นพาหะ

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

จ านวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

โดยจ่ายเป็นค่าปูายประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือสุ่มตรวจสารปนเปือ้นในอาหารทีจ่ าหน่ายจากร้านอาหาร ตลาดสด 

แผงลอย โรงอาหาร วัด ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เช่น ค่าภาชนะส าหรับเก็บตัวอย่าง ขวดแก้ว 

น้ ายาเคมี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) 

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาดชุมชน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/จัดให้มีตลาดชุมชน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน

การตกแต่ง จัดสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์



1. งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน รวม 3,493,260 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,533,760 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,533,760 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,774,930 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งแก่พนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้นับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 

1.1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 415,230 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีแก่ลูกจ้างประจ า 

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 289,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 859,500 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานเคหะและชมุชน



จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2553 เร่ือง การเบิก

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2546 เร่ือง การเบิกค่าตอบ

แทนคณะกรรมการด าเนินการซ้ือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ตามสิทธิและ

ระเบียบ ฯ ทีพ่ึงเบิกจ่ายได้

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที ่2 พ.ศ.2551 

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าซ่ึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วย

เหลือการศึกษาบุตรได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับที ่3 พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/

ว 1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 350,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 120,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
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จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่ารังวัดแนวเขตทีดิ่นสาธารณประโยชน์ ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา

บริการอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 

ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 30,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้

จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 392,500 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

กาว เคร่ืองคิดเลข กรรไกร แผงปิดประกาศ แผนที ่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน ในส านักงาน ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด มีด ถาด แก้วน้ า จานรอง ผ้าปูโต๊ะ 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค 

น้ ามันทาไม้ ค้อน คีม เล่ือย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก 

เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช หม้อน้ า หัวเทียน 

แบตเตอร่ี ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 174,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด 

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล สายเคเบิล

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า

ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเคร่ือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 

3. งบลงทุน รวม 100,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,029,120 บาท
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1. งบบุคลากร รวม 829,120 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 829,120 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 138,120 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีแก่พนักงานเทศบาล

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิม่อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล

1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 624,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.4 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 43,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท

2.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

2.1.1 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ไมโครโฟน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟูา

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ัก สวิตซ์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

งานสวนสาธารณะ รวม 140,000 บาท

1. งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 120,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท

2.1 หมวดค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

2.1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะช า 

สปริงเกลอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,032,500 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,180,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,180,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,000,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง

1.1.2 ประเภทเงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่อื่น ๆ แก่พนักงานจ้าง

2. งบด าเนินงาน รวม 4,705,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างทีม่ีค าส่ังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติและในวันหยุดราชการต่าง ๆ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2550 เร่ืองการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค่าเบีย้ประกัน ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จ านวน 50,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า 

จ านวน 2,500,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติงานตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

จ านวน 200,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนน (คันดิน) ภายในสถานทีท่ิง้ขยะ

บ้านท้ายเรือ หมู่ 12 จ านวน 1,100,000 บาท

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559
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เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถถัวจ่ายได้

ทุกรายการ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 40,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย้เล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ค่าผ่าน

ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ข้าลักษณะค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 

2) ค่าใช้จ่ายในโครงการร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2.2.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ 

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 565,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว 

เคร่ืองคิดเลข ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร ตะแกรงวางเอกสาร แผนที ่น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน

ในส านักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา แผงวงจร ดอกล าโพง ไมโครโฟน 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
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2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ ายาดับกล่ิน ไม้กวาด  แก้วน้ า  ผ้าปูโต๊ะ กระติกน้ าร้อน 

กระติกน้ าแข็ง ถังขยะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อค 

กระเบีอ้ง สังกะสี สี ทินเนอร์ น้ ามันทาไม้ ค้อน คีม เล่ือย เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน ตะปู 

เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก 

น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 

หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี ไฟหน้า ไฟเบรก เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 250,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ก๊าส แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ส าลีและผ้าพันแผล  แอลกอฮอล์  ถุงมือ ฯลฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.8 ประเภทวัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ปุย๋ ยาปูองกันและก าจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะช า ผ้าใบหรือ

ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ืช ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

2.3.9 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พูก่ัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร่ีการ์ด 
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เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

2.3.10 ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด เส้ือ กางเกง ผ้า เคร่ืองแบบ 

เคร่ืองหมายยศและสังกัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559

3. งบลงทุน รวม 147,500 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 147,500 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 47,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เคร่ืองละ 9,500 บาท จ านวน 5 เคร่ือง  

เป็นเงิน 47,500 บาท ( ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ปี 2560 )

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3.1.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน รวม 449,500 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 421,500 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 421,500 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 421,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
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ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร    ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ และ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2) ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 97,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเส่ียง 

ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.3/ว 1102 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.3/ว 2378 ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2558 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน   จ านวน 50,000

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

ค่าวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร    ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ และ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชนจ านวน 24,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์

ค่าปูายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้

และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ 

ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าปูายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
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(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

2. งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 28,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่กลุ่มนาทองอินทรีย์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพท าปุย๋อินทรีย์

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24  มิถุนายน 2559 

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 470,000 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 470,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 470,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 470,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน

จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน  โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ดังนี้  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

ค่าจัดท าปูายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือ

ถ้วยรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพือ่เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพือ่มอบให้ผู้ชนะ

การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัด

สถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการประชา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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สัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การด าเนินโครงการต่าง ๆ  ดังนี้  ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าปูายชื่อหรือทีม

และหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพือ่เป็น

การประกาศเกียรติคุณ เงิน/ของรางวัลเพือ่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด

การแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 -

2564) )  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 494,500 บาท

1. งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 285,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

จ านวน 285,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู จ านวน 80,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ด าเนินโครงการดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม

ตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานทีจ่ัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์ 

เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่

มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาท า
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ปูายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ

จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 

ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานทีจ่ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบ ารุงหรือค่าบริการ

วัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน  เช่น  เคร่ืองเสียง  เต้นท์  เวที 

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่

มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาท า

ปูายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   จ านวน 30,000

บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและ

ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี

แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่เช่น ค่าสถานทีจ่ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบ ารุงหรือค่าบริการวัสดุ

อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน  เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่ามหรสพ 

การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาท าปูายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ (วัดเขาน้อย) จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

 - 96 -



การด าเนินโครงการ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจ

กรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่เช่น ค่าสถานทีจ่ัดงาน เช่น ค่าเช่า ค่าบ ารุงหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น

ในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน  เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์ เวที   ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาท าปูายโฆษณาหรือ

ส่ิงพิมพ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

5) ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  จ านวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  โดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใ่ช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่าย

อื่นทีจ่ าเป็น(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557

2. งบเงินอุดหนุน รวม 209,500 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 209,500 บาท

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 79,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่อ าเภอร่อนพิบูลย์ ในการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) โครงการจัดงานประเพณีลากพระ จ านวน 50,000 บาท

2) โครงการจัดท าหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จ านวน 20,000 บาท

3) โครงการประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ จ านวน 9,500 บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 70,000 บาท
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 - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ศาลเจ้าพระ 108 ในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ จ านวน 30,000 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่สภาวัฒนธรรม เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ในการด าเนินโครงการ กิจกรรม

ต่าง ๆ ดังนี้

1) ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาน้อย จ านวน 10,000 บาท

2) จัดอบรม บ ารุง อนุรักษ์และปกปูองวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ในการสืบสานประเพณีลากพระ ดังนี้

1) วัดเทพนมเชือด จ านวน  12,000  บาท

2) วัดพิศาลนฤมิต จ านวน  12,000  บาท

3) วัดจีบประดิษฐ์ จ านวน  12,000  บาท

4) วัดสุวรรณรังษี จ านวน  12,000  บาท

5) วัดเขาน้อย จ านวน  12,000  บาท

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือส่ังการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 เร่ือง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 250,000 บาท

1. งบลงทุน รวม 250,000 บาท

1.1 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 250,000 บาท

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

จ านวน 2 โครงการ  ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านป้าตั้ง - ถนนสายปรีชาทอง หมู่ 12  จ านวน 102,000

บาท เพือ่ท าการดังต่อไปนี้

ชว่งที ่1 ที ่กม.0+000 ถึง กม.0+050 ท าการเกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุกผิวจราจรบดอัดแน่น

กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบมาตรฐานเลขที ่ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)

ชว่งที ่2 ที ่กม.0+050 ถึง กม.0+100 ท าการขุดตอถางปุา(ขนาดเบา)เกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุก

ผิวจราจรบดอัดแน่น กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขที ่ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)

ชว่งที ่3 ที ่กม.0+100 ถึง กม.0+190 ท าการเกรดบดอัดคันทางเดิม ถมหินคลุกผิวจราจรบดอัดแน่น

กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.50 ลูกบาศก์เมตร 

ตามแบบมาตรฐานเลขที ่ท.1-06(1-1) (ไม่มีไหล่ทาง)

2) โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประพร  บุญแก้ว หมู่ 7  จ านวน 148,000 บาท

เพือ่ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ (คัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานงบกลาง รวม 21,513,276 บาท

1. งบกลาง รวม 21,513,276 บาท

1.1 หมวดงบกลาง รวม 20,532,356 บาท

1.1.1 ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 5,492,393 บาท

 - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นแก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที ่13 ตามสัญญากู้เงินเลขที ่สธ.(นศ) 

261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

จ านวน 1,600,000 บาท

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

เลขที ่1389/78/2557 ลงวันที ่2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที ่3 จ านวน 3,632,583.49 บาท และตามสัญญากู้เงินเลขที ่1602/45/

2559 ลงวันที ่16 มีนาคม 2559 ในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ 

งวดที ่2 จ านวน 259,808.65 บาท รวมเป็นเงิน 3,892,392.14 บาท ต้ังไว้เป็นเงิน 3,892,393 บาท

1.1.2 ประเภทค่าช าระดอกเบีย้ จ านวน 1,296,648 บาท

  - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้เงินกู้แก่บมจ.ธนาคารกรุงไทย งวดที ่13 ตามสัญญากู้เงินเลขที ่สธ.(นศ) 

261/2548 ลงวันที ่8 มีนาคม 2548 ในการจัดซ้ือทีดิ่นเพือ่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 

จ านวน 248,400 บาท 

  - เพือ่จ่ายเป็นค่าช าระดอกเบีย้เงินกู้แก่ส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงิน

เลขที ่1389/78/2557 ลงวันที ่2 พฤษภาคม 2557 ในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที ่3 จ านวน 969,064.55 บาท และตามสัญญากู้เงินเลขที ่1602/45/2559 

ลงวันที ่16 มีนาคม 2559 ในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที ่2

จ านวน 79,182.71 บาท รวมเป็นเงิน 1,048,247.26 บาท ต้ังไว้เป็นเงิน 1,048,248 บาท

1.1.3 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 353,672 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีนายจ้าง ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง 

ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557 

และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

แผนงานงบกลาง



1.1.4 ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพือ่รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีม่ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบีย้

ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/

ว 1234 ลงวันที ่23 มิถุนายน 2560 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.5 ประเภทเบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 2,352,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่คนพิการ รองรับการจัดสวัสดิการเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการทีม่ีสิทธิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง โดยได้ขอขึ้นทะเบียนเพือ่

ขอรับเงินเบีย้ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที ่มท 0810.6.3/ว 1234 ลงวันที ่23 มิถุนายน 2560 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณราย

จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง

อายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.6 ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน

หรือถูกทอดทิง้ ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือ

ส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที ่

20 มิถุนายน 2560 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์

(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.7 ประเภทส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท
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เพือ่ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวม 

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559

1.1.8 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 407,643 บาท

1) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 57,643 บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556

หมวดที ่3 ข้อ 16 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000 บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่าย

เป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในส่ิงทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เกี่ยวกับ

กิจการจราจร เช่น เคร่ืองหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น การทาสีและการตีเส้นจราจร ฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4 /ว 3203 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2539 เร่ือง การต้ังงบประมาณ

และเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) )

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีไ่ด้รับจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ ระเบียบและหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) )

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 2502 

ลงวันที ่20 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที ่

3 สิงหาคม 2560 เร่ือง การด าเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) )

1.1.9 ประเภทเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพ่นักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที ่3 มิถุนายน 2537

1.2 หมวดบ าเหน็จบ านาญ รวม 980,920 บาท
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1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)           จ านวน 680,920

บาท  เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละสอง  

ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร 

เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน

1.2.2 ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า                                      จ านวน 300,000

บาท   เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จแก่ลูกจ้างประจ าทีเ่กษียณอายุราชการ และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ ฯ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)     

= ประมาณการรายรับปี 2561 (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน)x 2

100

= x    2 = #####

100

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชน

 = รายได้จริงในปีงบประมาณทีผ่่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน)x      3

100

 = x    3

100

 =

เงินอุดหนุนส่วนราชการ อปท.องค์กรการกุศล องค์กรประชาชนในงบประมาณปี 2561 ตั้งไว้257,500.00   บาท

ซ่ึงไมเ่กินอัตราทีก่ าหนด

34,046,000.00

34,515,144.08

1,035,454.32              



46 หน้า

จัดงาน กีฬา

1,025,000

######

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ 

ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ 



เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น





ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

#######



 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557



เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่ารับรองผู้ทีเ่ชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานทีแ่ละค่าใช้จ่าย

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึ่กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร



เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ได้แก่ วัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 



บันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป ขาต้ังกล้อง ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล





เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน

#######





เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล





ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 



เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 





ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น



เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน



#######



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตามหนังสือ



ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบดมินตัน ไม้แบตมินตัน ตะกร้อ 





#######



(พ.ศ.2561 - 2564) ) ทัง้นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการคาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร



เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย



50,000.00



เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 



ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด 



#######

เทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิดการฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ

ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่ายาคุมก าเนิดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 -



 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โดยจ่ายเป็นค่าปูายประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ซีดี หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/จัดให้มีตลาดชุมชน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายใน

การตกแต่ง จัดสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559







ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 



ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ



เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา ปล๊ัก สวิตซ์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 



#######



40,000.00



กระติกน้ าแข็ง ถังขยะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี 



#######



ในเขตเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

0810.3/ว 1102 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 

บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่าย

ค่าปูายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น



#######



ประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าปูายชื่อหรือทีม

และหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการแข่งขันเพือ่เป็น

#######

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ืองเสียง เต้นท์ 

ทีเ่กี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอนแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่

มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการ



ปูายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีม่อบให้ผู้ชนะการ

ปูายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี



ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ ค่าใช้จ่าย

อื่นทีจ่ าเป็น(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ป ี(พ.ศ.2561 - 2564) ) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย





เพือ่ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหล่ทางถมหินคลุกกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร 



######

ลงวันที ่16 มีนาคม 2559 ในการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์พร้อมครุภัณฑ์ งวดที ่2



ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ

ขอรับเงินเบีย้ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยรายปี ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพ่นักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ


