
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลรอนพิบูลย

อําเภอ รอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,210,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,456,900 บาท

งบบุคลากร รวม 9,790,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอนแทนรายเดือนแกเลขานุการนายก
เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ
.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนแกสมาชิกสภาเทศบาล และ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,942,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,919,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 306,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําแก
ลูกจ้างประจําเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,488,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
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งบดําเนินงาน รวม 4,666,180 บาท
ค่าตอบแทน รวม 464,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และเป็นคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานจ้างและลูกจ้าง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ
.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการที่สภาเทศบาล
แตงตั้ง ในการประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล และคณะ
กรรมการอื่นที่มีระเบียบกําหนดให้จายเบี้ยประชุมได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 2,840,180 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,243,180 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ  คาจ้างเหมาในการ
สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลรวม (Big Data) ของเทศบาลตําบล
รอนพิบูลย  ฯลฯ
ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน  30,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญ และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเป็นคารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน  30,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้ารวมประชุมด้วย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย
กําหนด กรณีครบวาระและกรณีอื่นๆ เชน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวย คาบัตรเลือกตั้ง คา
แบบพิมพตางๆ คาจัดสถานที่ คาจ้างทําป้าย คาเชาเต็นท/ฉาก
กั้น คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการดังนี้
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที8่7
 ลําดับที9่
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งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวันสําคัญของชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี พระราชพิธี งานรับ
เสด็จ วันสําคัญของชาติ งานพิธีการตางๆ โดยจายเป็นคาใช้จาย
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประชาสัมพันธเชิญชวน
หรืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการมารวมงาน คาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา คาธงตราสัญลักษณ ธงชาติ ผ้าแพร ผ้าริ้ว พระ
บรมฉายาลักษณ พระบรมสาทิสลักษณ เครื่องราชสักการะ พาน
พุม ตราสัญลักษณ พวงมาลา คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายในการตกแตงและจัดเตรียมสถานที่ คาดอกไม้ คา
สาธารณูปโภคตางๆ คามหรสพหรือการแสดงและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที6่5
 ลําดับที1่
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จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ประเภท โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาป้ายโครงการ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที8่9
 ลําดับที1่6

ท้องถิ่นโปรงใสข้าราชการไทยไมโกง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการท้องถิ่นโปรงใสข้า
ราชการไทยไมโกง ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 5
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ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงฐานข้อมูลงานทะเบียน
ราษฎร เชน คาเอกสารแบบพิมพ คาจ้างถายเอกสาร คากระดาษ
ตอเนื่อง คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3

พัฒนาศูนยข้อมูลขาวสารและระบบสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาศูนยข้อมูลขาวสารและระบบ
สารสนเทศของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาอุปกรณสํานัก
งาน คาแฟ้มเก็บเอกสาร คาเอกสารแบบพิมพ คําร้อง แบบสอบ
ถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คูมือตาง ๆ คาใช้จายในการจัด
หา ดูแลและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2562
- พระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 14

มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้างดีเดน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน โดยจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาประกาศนียบัตร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 12
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วันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมหรือเข้ารวมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย เชน คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้รวมประกอบ
กิจกรรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85 
ลําดับที่ 2

วันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เชน คา
รับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้รวมประกอบกิจกรรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 1

สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตามหนังสือสั่งการฯ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมตาม
หนังสือสั่งการ ฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทย ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 4
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อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมแกพนักงาน ลูกจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริยธรรมแกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง โดยจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คาประกาศนีย
บัตร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 13

อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแกผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 88 
ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 422,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 940,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ที่สาธารณะ  หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายคาน้ําประปาให้แกการประปาสวนภูมิภาค เป็น
ไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทร
สาร คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุง รักษาสาย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสงธนาณัติ คา
บริการสงจดหมายลงทะเบียน-ดวนพิเศษ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเป็นสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี ราย
เดือน    และคาใช้จายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,968,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,126,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,126,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําแก
ลูกจ้างประจํา เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้าง เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535 และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

งบดําเนินงาน รวม 842,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 91 ลําดับที่ 22

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ  
ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใช้จายในโครงการภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถาน
ที่ เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ  คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 20
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ประชาสัมพันธ จัดทํา และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชาสัมพันธและปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การจัดทําฐานข้อมูลในการจัด
เก็บรายได้ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การประชา
สัมพันธเชิญชวนให้ประชาชนมาเสียภาษี เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจัดทําเอกสารแผนพับ คาคัดลอกหรือสแกนระวาง
ที่ดิน คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนดและ
เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจน
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 21
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

ค่าวัสดุ รวม 188,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯเป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯเป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเป็นสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี รายเดือน
และคาใช้จายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,115,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,437,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,437,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
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งบดําเนินงาน รวม 677,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยงานหรือเวลาที่เสียไปของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       (อปพร.) ในการดําเนิน
การตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยว
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคา
เชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการดังนี้ 
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2549

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:14 หน้า : 32/148



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณืตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559       - หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ  ชุด
เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ขวานดับเพลิง สายฉีด
น้ํา ข้อตอข้อแยก เครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ที่สาธารณะ  หรือ อาคารสถาน
ที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายคาน้ําประปาให้แกการประปาสวนภูมิภาค  เป็น
ไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทร
สาร คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุง    รักษาสาย ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การซอมแซมที่อยูอาศัย คาจัดหา/ปรับปรุง-อุปกรณที่ใช้ในการ
ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร คาสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีพ
เบื้องต้น ยา เวชภัณฑ วัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดตอคา
เครื่องแตงกายและอุปกรณที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็น ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2875
 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560              - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ การตั้งจุดตรวจรวมปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสารเผยแพร คาตอบแทนเจ้าหน้าที่  คาเชาเตนท และ
คาใช้จายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 51 
ลําดับที่ 7
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ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 5

ฝึกซ้อมแผน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนตาง ๆ ของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 3
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ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร   คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                                                                              
                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
               - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  หน้าที่ 3 ลําดับที่ 1
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สงเสริมกิจกรรมตางๆ แกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ แกสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       (อปพร.) เชน การฝึก
อบรมหรือทบทวน โดยจายเป็น คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเอกสารเผยแพร คาตอบแทนวิทยากร คาของ
ขวัญ ของที่ระลึก คายานพาหนะ คาเชาเตนท คาใช้จายในพิธี
เปิด-ปิดและคาใช้จายอื่น ๆ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,889,860 บาท

งบบุคลากร รวม 1,682,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,682,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:14 หน้า : 43/148



เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

งบดําเนินงาน รวม 3,197,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 56,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ
.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก   คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 18

นิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 20
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เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดให้มีการอบรมหรือศึกษาดูงานในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที3่5
 ลําดับที3่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 3
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สงเสริมการสอนภาษาอาเซียน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 16

สงเสริมรักการอาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมรักการอาน เชน คา
หนังสือ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 19
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรือในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
รอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

ค่าวัสดุ รวม 2,681,060 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,491,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) แกเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย และเด็กอนุบาล เด็กป.1-ป.6 ใน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 1

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 52/148



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   - หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาตาง ๆ เชน ลูกปิงปอง ไม้
ปิงปอง ลูกฟุตบอล ลูกแบตมินตัน ไม้แบดมินตัน ตะกร้อ ตาขาย
กีฬา นกหวีด นวม นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 138,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน หรือ อาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายคาน้ําประปาให้แกการประปาสวนภูมิภาค
เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2009
 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็คาบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเลื่อนที่ โทร
สาร คาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ   รวมถึงคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ดังนี้ - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเป็นสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปี รายเดือน
และคาใช้จายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เป็นการกระทบหรือกระทําตอ
โครงสร้างหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแกเด็ก
อนุบาล และเด็กป.1 - ป.6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 22

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,703,500 บาท
งบบุคลากร รวม 516,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 516,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
 - พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 - ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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งบดําเนินงาน รวม 1,187,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,187,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการผู้ชวยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยผู้ดูแลเด็กตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 37
 ลําดับที่ 9

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 13
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จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แมบ้านประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 37
 ลําดับที่ 7

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาราวานเสริมสร้างประสบการณเด็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้
จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการ
ทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานตามโครงการคาราวานเสริมสร้าง
ประสบการณเด็ก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 62/148



บ้าน วัด โรงเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 37
 ลําดับที่ 10
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พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 36
 ลําดับที่ 4
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดและปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 37
 ลําดับที่ 11
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการและคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 14
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สนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 584,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษา  ดังนี้
   7.1 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย 
   7.2 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย 
   7.3 คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลรอนพิบูลย 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 36
 ลําดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,213,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,813,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,813,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 72/148



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุ
พืช ปุ๋ย อาหารสัตว สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 74/148



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ  ชุด
เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เป็นการกระทบหรือกระทําตอ
โครงสร้างหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 76/148



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,068,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 868,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวปีละ 2
 ครั้ง พร้อมบันทึกข้อมูลในรพบบ www.thairabies.net/trn 
หรือwww.thairabies.net/petregis และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี  กรณีให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลรอนพิบูลยเป็น
ผู้ดําเนินการนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกกําลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการครูฝึกสอนออกกําลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิคตามโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562                       - หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559                          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 8 
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จ้างเหมาบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.3/658 ลงวันที่ 25
 มกราคม2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค
. 2559 
- ประกาศคณะกรรมการแพทยฉุกเฉิน ฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:15 หน้า : 79/148



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก โดยจายเป็นคาทรายอะเบท คาน้ํายาพนหมอกควันกําจัดลูก
น้ํายุงลาย คาป้ายประชาสัมพันธ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามัน
ผสม คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0891.3
/ว 731 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42
 ลําดับที่ 5
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ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีนและอุปกรณในการฉีด คาป้ายโครงการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 42
 ลําดับที่ 3

ผลิตสื่อเพื่อให้การสุขศึกษาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการผลิตสื่อเพื่อให้การสุขศึกษาประชา
สัมพันธเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เชน เอกสาร แผนพับ โปสเตอร ป้ายไวนิล หนังสือ ซีดี ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 43
 ลําดับที่ 6
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อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ของ อสม. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดให้มีการอบรมและ/หรือศึกษาดู
งานตามโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ของอ
สม. โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 41
 ลําดับที่ 2
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อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการร้านอาหาร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบ
การร้านอาหาร โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 41
 ลําดับที่ 1
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อาหารปลอดภัย(Food Safety) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอาหาร
ปลอดภัย(Food Safety) โดยจายเป็นคาภาชนะสําหรับเก็บ
ตัวอยาง คาขวดแก้ว คาน้ํายาเคมี  คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการชุมชน ในการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ละ 20,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 45
 ลําดับที่ 12
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม และ
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 2
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สงเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการจัดให้มีการอบรมและ/หรือศึกษาดูงานตามโครงการสง
เสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,303,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,391,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,391,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 470,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําแก
ลูกจ้างประจําเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 477,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

งบดําเนินงาน รวม 812,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เชน บุคคลหรือคณะ
กรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่
ปรึกษา  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมกอสร้าง ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561  
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงานกอสร้าง ลง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.3/28574 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านแกพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชา
บ้านได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้            - ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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คาใช้จายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตรวจสอบแนวเขต คาดําเนินการ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในเขตเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

ค่าวัสดุ รวม 344,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งพิมพที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ  ชุด
เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 - หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
       - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรี่ชิป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)  พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
สายเคเบิล ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เป็นการกระทบหรือกระทําตอ
โครงสร้างหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 515,000 บาท
งบบุคลากร รวม 365,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 365,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาลเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทน
พิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

งานสวนสาธารณะ รวม 140,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 5,507,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,013,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,013,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,811,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ แก
พนักงานจ้างเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535และประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
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งบดําเนินงาน รวม 3,397,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ หรือ ในวันหยุดราชการ
ตาง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,703,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนนภายในสถานที่ทิ้ง
ขยะบ้านท้ายเรือ หมู 12

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุงหลุมขยะและถนน
ภายในสถานที่ทิ้งขยะบ้านท้ายเรือ หมู 12 ตามที่เทศบาล
กําหนด ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9ธันวาคม 2559 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 2
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จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ถนนและทางเท้า

จํานวน 2,160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการรักษาความสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้า เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 1
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จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามพรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9ธันวาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 5

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือคา
ซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาระวางบรรทุกคาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้น คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง โทรทัศนโรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกันคาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดตอ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ หรือที่ดินสิ่งกอ
สร้างอันเป็นทรัพยสินหรืออยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติดังเดิม ตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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ค่าวัสดุ รวม 594,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถาย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป
 เทป แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการสิ่งที่พิมพที่ได้จาก
การซื้อหือจ้างพิมพ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดัง
นี้                                                                            
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
                                         - หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนมที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559                                        
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้าจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไม้กวาด สบู ผงซักฟอก ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไม้ตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน
ซีเมนต กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย
 ขวาน ทอน้ําและอุปกรณประปา กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถส้วม อางล้างมือ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต ไขขวง  ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แมแรง กุญแจปากตาย ยาง
ใน น้ํามันเบรก นอตและสกรู สายไมล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ฟิลมกรองแสง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
 ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ  เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุ๋ย สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูปรูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ  ชุด
เครื่องแบบ ชุดฝึก ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562  

งบลงทุน รวม 97,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 47,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิด
สะพาย เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี พร้อมใบมีด เครื่องละ 9,500
 บาท จํานวน 5 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ลําดับ
ที่ 1
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ หรือ
โครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ที่เป็นการกระทบหรือกระทําตอ
โครงสร้างหลัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,377,580 บาท

งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 1
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สงเสริมการประกอบอาชีพและการรวมกลุมของประชาชน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม้ คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเป็น คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ  คาสมนาคุณ
วิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 8

สงเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม้ คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเป็น คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ  คาสมนาคุณ
วิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 3
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สงเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาดอกไม้ คาเชา
เครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่จําเป็น คาตกแตงเวที คาวัสดุ
อุปกรณ คาของที่ระลึก ของรางวัล คามหรสพ  คาสมนาคุณ
วิทยากร ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 5
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อบรมและศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป้ายโครงการ คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ คาจัดทําเอกสารอบรม คา
พาหนะ คาของขวัญของที่ระลึก คาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานของผู้นําชุมชน ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 2

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดหาเครื่องกรองน้ําพร้อมติดตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาเครื่องกรองน้ําดื่มพร้อมติดตั้ง จํานวน 2
 เครื่อง ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 117,580 บาท
เงินอุดหนุน รวม 117,580 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

จัดทําแผนตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกสภาองคกรชุมชนตําบลเทศบาลตําบล
รอนพิบูลย ในโครงการจัดทําแผนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ.2551 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 55 
ลําดับที่ 11

สนับสนุนกลุมปุ๋ยอินทรีย จํานวน 27,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกกลุมนาทองอินทรียในการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพทําปุ๋ยอินทรีย เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 10
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สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในการสง
เสริมการประกอบอาชีพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 9
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 620,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

จัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย ดังนี้ คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อ
หรือทีม  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือ
ถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบ
ให้ผู้ชนะการแขงขัน คาใช้จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด - ปิดการ
แขงขันกีฬา ริ้วขบวน คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ ตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 3
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จัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เข้ารวมการแขงขัน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันและจัดสงกีฬาประเภท
ตาง ๆ เข้ารวมการแขงขัน โดยจายเป็นคารับรอง คาใช้จายในการ
ตกแตงและจัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ  คามหรสพ การ
แสดง คาเครื่องแตงกาย คายานพาหนะ คาใช้จายในการประชา
สัมพันธและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดการ
แขงขันและจัดสงกีฬาประเภทตาง ๆ เข้ารวมการแขงขัน ตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 1

จัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ โดยจายเป็น
คารับรอง คาใช้จายในการตกแตงและจัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตาง ๆ คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง คาใช้จายในการประชาสัมพันธและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 629,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

งานประเพณีแหผ้าขึ้นธาตุ (วัดเขาน้อย) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตง คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 7
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จัดงานประเพณีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาปัจจัยถวายพระ คาเครื่อง
ไทยธรรม คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายในการตกแตง คามหรสพ การแสดง คา
ใช้จายในการโฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 6

จัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตง คามหรสพ การแสดง คาตอบแทนกรรมการ คาของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาใช้จายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 5
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จัดงานประเพณีสงกรานตและวันกตัญญู จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตง คามหรสพ การแสดง คาของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาไทยธรรม คาปัจจัยถวายพระ คา
ใช้จายในการโฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ
 ที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 4

จัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง เต้นท เวที คาใช้จายในการ
ตกแตง คามหรสพ การแสดง คาตอบแทนกรรมการ คาของ
ขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาถ้วยรางวัล คาใช้จายในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 9
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สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 8

งบเงินอุดหนุน รวม 159,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 159,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

จัดงานประเพณีลากพระ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกอําเภอรอนพิบูลย ในการจัดงาน
ประเพณีลากพระ  ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 13
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จัดทําหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกอําเภอรอนพิบูลย ในการจัดทําหมฺรับ
รวมขบวนแหหมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 11

ประเพณีมาฆบูชา แหผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกอําเภอรอนพิบูลย ในการเข้ารวม
กิจกรรมแหผ้าขึ้นธาตุ ในประเพณีมาฆบูชาแหผ้าขึ้นธาตุ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนเอกชน

ประเพณีถือศีลกินเจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุดแกศาลเจ้าพระ 108 ในการจัดงาน
ประเพณีถือศีลกินเจ ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 62 
ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

งานประเพณีลากพระ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกวัดในเขตเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย ได้แก วัดพิศาลนฤมิต วัดเทพนมเชือด      วัดเขาน้อย วัด
จีบประดิษฐ และวัดสุวรรณรังษี วัดละ 12,000 บาท ในการ
ตกแตงเรือพนมพระ ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ประกาศมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง หลักเกณฑการใช้
จายเงินอุดหนุนวัดที่ได้รับจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 63
 ลําดับที่ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,219,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,219,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,219,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองน้ําขุน หน้า ร.ร.ดรุณศึกษา 
หมูที่ 7 ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 1,125,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทําการรื้อสะพานเดิมออกแล้วกอสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00
 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.20 เมตร ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบมาตรฐานเลขที่ ท3-04 แผน
ที่2,3,4,10,17,21,22,23 แบบมาตรฐานเสาเข็ม ค.ส.ล. แผนที2่/3
 แบบแปลนเทศบาลตําบลรอนพิบูลย  ตาม
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที2่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่5
 ลําดับที5่
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ปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีตสาย ร.ร.ดรุณศึกษา หมูที่ 7  
ตําบลรอนพิบูลย  อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 1,094,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนแอสฟัลทติกคอนกรีตสาย ร.ร.ดรุณ
ศึกษา หมูที่ 7 โดยทําการถางป่าขุดตอและรื้อผิวทางเดิม
ออก แล้วทําการเกรดบดอัดดินคันทางเดิม ถมดินคันทางพร้อมบด
อัดแนน มีปริมาณดินถมไมน้อยกวา 15 ลูกบาศกเมตร ทําการถม
หินคลุกบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมน้อย
กวา 315.60 ลูกบาศกเมตร ทําการ Prime Coat , Tack Coat 
และลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางแอ
สฟัลทติกคอนกรีตไมน้อยกวา 2,104 ตารางเมตรตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ท.1-03(1-1) (ไมมีคันหิน,รางตื้น,ลูกรังบดอัด
แนน) ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่14 พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 หน้าที่ 4
 ลําดับที่ 3
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล รวม 998,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเปิดสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา) โดยจายเป็นคาแผนพับ
ประชาสัมพันธสถานธนานุบาล คาทําป้ายประชาสัมพันธพิธี
เปิด คาตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่  คาใช้จายในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ใน
กิจกรรมตามโครงการฯ     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบบพิมพสําหรับใช้งานกับระบบ
คอมพิวเตอร เชน 
- ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) ขนาด 9X8 นิ้ว 1 ชั้น 1
 สี จํานวน 10,000 ชุด
- ตั๋วรับจํานํา (สารเคมีในตัว) ขนาด 6.5X11 นิ้ว 2 ชั้น 1
 สี จํานวน 10,000 ชุด
สําหรับใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับ
จํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรคมนาคม ในการขยายเครือขาย
สัญญาณอินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมการติดตั้งและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการติดตั้งโทรศัพทของสถานธนานุบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

งบลงทุน รวม 898,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 898,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้คอมพิวเตอร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเก้าอี้คอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว แบบล้อเลื่อนมี
พนักพิงและที่ท้าวแขน (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอน
พิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่อง
จากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็นต้อง
ซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติ
งานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
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เครื่องโทรศัพทพื้นฐาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐาน (โทรศัพทสํานัก
งาน) จํานวน 2 เครื่อง แบบมีสาย สามารถโทรออกด้วยปุ่มสัมผัส
เดียวไมน้อยกวา 20 หมายเลข มีระบบ Speak Phone ชวยให้
สนทนาได้โดยไมต้องยกหูโทรศัพท มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ํา
หมายเลขโทรออกลาสุดมีปุ่ม Flash เพิ่มควมสะดวกในการโอน
สายระหวางตู้สาขา สามารถปรับระดับเสียงกริ่งไมน้อยกวา 4
  ระดับ มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า มีล็อก และจํากัดหมาย
เลขโทรออก สามารถโทรซ้ําหมายเลขลาสุด (รายละเอียดอื่นตาม
ที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา) 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง สงเอกสารได้ครั้งละ 30
 แผน คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ
2) ความเร็วในการสงเอกสารไมเกิน 6 วินาทีตอแผน
ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดสงเอกสารขั้นต่ําจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
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เครื่องอานบารโคดชนิดมือถือ จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบารโค้ดชนิดมือถือ จํานวน 2
 เครื่อง แบบเลเซอร 1 เส้น มีขาตั้งมีมาตรฐานการกันน้ําและกัน
ฝุ่น (IP) มีคาเทากับหรือดีกวา IP52 มีอัตราการสแกนความเร็วไม
น้อยกวา 325 ครั้ง/วินาที สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรด้วย
พอรต USB ได้ (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลย
กําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไม
มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็นต้องซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของ
สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 104 ลําดับที่ 4

เครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จํานวน 2
 เครื่อง เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบารโค้ดชนิดมือถือ มีหัวอาน
เป็นแบบกระจกคริสตัล แบบๆไมมีฟิลมมีความละเอียดการสแกน
ลายนิ้วมือไมน้อยกวา 512 DPI/256 gray มีขนาดภาพจากเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือกับคอมพิวเตอรแบบ USB 2.0 ได้(รายละเอียด
อื่นตามที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑแตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่จําป็นต้องการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 104 ลําดับที่ 4
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ตู้ติดประกาศ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ติดประกาศ จํานวน 1 ชุด เป็นตู้ติด
ประกาศแบบบานเลื่อนกระจกขนาด ไมน้อยกวา 90X120
 ซม. หน้าบอรดบุกํามะหยี่ ขอบอลูมิเนียม (รายละเอียดอื่นตามที่
เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1 

ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (ตู้เหล็ก) จํานวน 5 ตู้ ขนาด
ไมน้อยกวา 37X45X131 ซม. จํานวน 5ตู้ (รายละเอียดตามที่
เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
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โตะคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโตะคอมพิวเตอร จํานวน 3 ตัว ขนาดไมน้อย
กวา 80X60X75 ซม. จํานวน 3 ตัว (รายละเอียดอื่นตามที่
เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สายพร้อม
ติดตั้ง
- มีตู้ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย
- มีระบบเตือนภัยแบบไซเลน
- มีระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแถบแมเหล็ก
- มีระบบตรวจจับควัน และความร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย
- เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย จะสงสัญญาณไป
ที่โทรศัพทบ้านและโทรศัพทมือถือที่กําหนดหมายเลขไว้สูงสุด 8
 หมายเลข และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณไซเลนจะทํางาน
ทันที
- สามารถติดตั้งอุปกรณการป้องกันการเข้า-ออก และตรวจจับการ
เคลื่อนไหวได้ 8จุด และสามารถขยายได้สูงสุด 64
 จุด (OPTION) (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลย
กําหนด)              จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็น
ต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการ
ปฏิบติงานใช้ในการรักษาความปลอดภัยของสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที 2
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารสถานธนานุ
บาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย และ
อุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งในจุดที่เทศบาล
กําหนด โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 456 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23
 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องน้ําเย็น 1 หัวก็อก ชนิดใช้ถังคว่ําน้ํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องน้ําเย็น 1 หัวก็อก ชนิดใช้ถังคว่ํา
น้ํา จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอน
พิบูลยกําหนด) จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่อง
จากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้อง
ซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจัดเตรียมไว้
สําหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย(โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน พร้อมติดตั้งรวม
อุปกณ จํานวน 1 ระบบ  จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็น
ต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการ
ปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับ
จํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

คาเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเดินสายระบบสายสัญญาณเครือขายพร้อม
ติดตั้งรวมอุปกรณ จํานวน 1 ระบบ  จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จองแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 3
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6
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 แกน หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache emory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไมน้อย
กวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําห
กในก
รแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB  Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 240 GB 
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจองแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวยจัดซื้อ
ตามเกณราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:16 หน้า : 133/148



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้นจํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพไมน้อยกวา 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพไมน้อยกวา 80 คอลัมน (Column) 
- มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไมน้อย
กวา 360X360 dp
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  จัดซื้อตามเกณราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:16 หน้า : 134/148



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดําชนิด
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหนวยความ
จํา (Memory) ขนาดไม้น้อยกวา 128 M
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g n) ได้
- มีถาดใสกะดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จัดซื้อตาม
เกณราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 22/9/2563  09:08:16 หน้า : 135/148



เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาล
ตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2
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ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 3
 ชุด (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัด
ซื้อตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโน้ตบุก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มิลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มิลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมายจํานวน 2 ชุด (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอน
พิบูลยกําหนด) จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2
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ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) สําหรับรองรับหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) ไมน้อยกวา 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก
ต้องตามกฎหมาย จํานวน 1 ชุด (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาล
ตําบลรอนพิบูลยกําหนด) จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 216,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบงานสถานธนานุ
บาล พร้อมติดตั้งและวางระบบสายสัญญาณเครือขาย ระบบไฟฟ้า
พร้อมสายดิน และระบบการจัดเก็บสํารองข้อมูล 1 ระบบ (ราย
ละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอนพิบูลยกําหนด) เป็นครุภัณฑที่
ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร แตมีความจํา
เป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็น
ตอการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลรอน
พิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2
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หนวยความจําสํารองภายนอกแบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB จํานวน 1,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หนวยความจําสํารองภายนอก
แบบ USB 3.0 ความจุ 1 TB จํานวน 1 เครื่อง
- เป็นหนวยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Hard Drive External) มี
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB.
- มีระบบการเชื่อมตอ (Interface) เป็นชนิดแบบ USB 3.0 
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้องจัดตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จํานวน 2,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 16 ชอง จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 16
 ชอง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2
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อุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณเชื่อมตอเครื่องพิมพ 1 PORT 
จํานวน 2 เครื่อง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง
โปรแกรม Web Browser ได้
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  แตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Read) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน IOS/IEC7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรง
ดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 103 ลําดับที่ 2

ครุภัณฑอื่น
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เครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา และเพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX -3000i จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักทองคํา และ
เพชร ผลิตภัณฑ AND รุน FX -3000i  จํานวน 1 เครื่อง
- มีทศนิยม 2 ตําแหนงและเปลี่ยนหนวยการชั่งได้
- ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 3,200 กรัม มีคาความถูกต้องรวด
เร็ว และ แมนยําสูง
- มีจอแสดงผลการชั่ง 2 ด้าน แบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจน
- มีใบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งจากกระทรวงพาณิชย
- บริการออกแบบติดตั้งและแนะนําการใช้งาน
- มีเครื่องสํารองให้ใช้งานระหวางซอม
- จานชั่งทําด้วยโลหะปลอดสนิม แสตนเลสสตีล
- ตัวเครื่องทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยมีความทนทานสูง
- สามารถหักคาน้ําหนักภาชนะได้ตลอดชวงการชั่ง
- บริการซอมบํารุงและตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหวาง
รับประกัน 2 ครั้ง
- มีระบบเทียบน้ําหนักมาตรฐานเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ําหนัก
- มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน การกระแทก มีสัญลักษณแสดงกรณี
น้ําหนักเกิน
- สามารถเปลี่ยนหนวยการชั่งได้ เชน กรัม (g) กะรัต (ct)
- รับประกันคุณภาพ 2 ปี โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหนาย
จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเพื่อการบริการดูแลรักษาเครื่อง และการ
บริการในระยะยาว (รายละเอียดอื่นตามที่เทศบาลตําบลรอน
พิบูลยกําหนด)
จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเนื่องจากไมมีกําหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้อง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นตอการปฏิบัติงานของสถาน
ธนานุบาลเทศบาลตําบลรอนพิบูลย (โรงรับจํานํา)
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตําบลรอนพิบูลย หน้าที่ 104 ลําดับที่ 4
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งานตลาดสด รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ตลาดชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดให้มีตลาดชุมชน โดยจายเป็นคาใช้
จายในการตกแตง คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ คาเชาเครื่องเสียง เต้นท เวที  คามหรสพ การแสดง คาใช้จาย
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธงานและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง      นักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 56 
ลําดับที่ 2
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,854,300 บาท

งบกลาง รวม 20,854,300 บาท
งบกลาง รวม 20,854,300 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 4,129,450 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชําระหนี้เงินต้นแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงิน เลข
ที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการกอสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลยพร้อมครุภัณฑ งวด
ที่ 6 จํานวน 3,853,807.83 บาท และตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในการกอสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลยพร้อมครุภัณฑ งวด
ที่ 5 จํานวน 275,631 บาท รวมเป็นเงิน 4,129,438.83 บาท  ตั้ง
ไว้เป็นเงิน 4,129,450 บาท

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 811,220 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชําระดอกเบี้ยเงินกู้แกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญากู้เงิน เลข
ที่ 1389/78/2557 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ในการกอสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลยพร้อม
ครุภัณฑ งวด ที่ 6 จํานวน 747,840.21 บาท และตามสัญญากู้
เงินเลขที่ 1602/45/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ในการกอ
สร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลรอนพิบูลยพร้อม
ครุภัณฑ งวดที่ 5 จํานวน 63,360.36 บาท รวมเป็น
เงิน 811,200.57 บาท  ตั้งไว้เป็นเงิน 811,220 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 344,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณี
นายจ้าง ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,770 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างโดยประมาณทั้งปี เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,650,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการดังนี้
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,323,200 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการดังนี้
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการดังนี้
 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 2

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเรงดวน  ซึ่งไมสามารถ
คาดการณลวงหน้าได้ เชน การเกิดสาธารณภัย
ตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ)หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว้  หรือเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แกประชาชน หรือ  กรณีที่
มีหนังสือสั่งการให้เบิกจายจากเงินประเภทนี้  เป็นไปตาม
ระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดท้องถิ่นตาม
มาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 65,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรายปีแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.) ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ1/6 ของรายรับ
จริงปีที่ลวงมาแล้ว ยกเว้นเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกินเจ็ด
แสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
 - หนังสือสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ 2545
 - ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย เรื่องการ
ชําระคาบํารุงให้แกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทสไทย ลง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตําบล
รอนพิบูลย  ตามระเบียบ  กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560
 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561                                      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 3

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลรอน
พิบูลย ตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 1110 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 47
 ลําดับที่ 1

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพ เงินคาทําขวัญ เงินทดแทน แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ประสบ
อันตรายหรือบาดเจ็บ เสียชีวิต ขณะปฏิบัติราชการหรือระหวางรับ
ราชการตามสิทธิอันพึงได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ.2559

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 764,800 บาท
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