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รวม 23,197,340   บาท

งบบคุลากร รวม 16,237,740   บาท

รวม 6,154,560      บาท

จ านวน 1,429,920      บาท

จ านวน 351,000         บาท

จ านวน 351,000         บาท

จ านวน 459,000         บาท

จ านวน 3,563,640      บาท

รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบรูณ์

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้     335,000,000    บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้ก ่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี เป็นไปตามระบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก ่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้ก ่ นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี เป็นไปตามระบยีบกระทรวงมหาดไทย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ เลขานุการ และทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี เป็นไปตามระบยีบกระทรวง

เงนิเดอืนนายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรี

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกเทศมนตรี

และรองนายกเทศมนตรี

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตรี

เงนิคา่ตอบแทนเลขานกุารและทีป่รกึษานายกเทศมนตรี

หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป   แยกเป็น

งานบรหิารท ัว่ไป 

เงนิคา่ตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา

และสมาชกิสภาเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกิสภาเทศบาล เป็นไปตาม

เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2557

มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายก
เทศมนตร ี และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2557

วา่ดว้ย เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี  
และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2557

มหาดไทย วา่ดว้ย เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตร ี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2557

ระบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตร ี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2557
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รวม 10,083,180     บาท

จ านวน 7,395,600      บาท

จ านวน 321,600         บาท

จ านวน 411,600         บาท

จ านวน 240,480         บาท

จ านวน 1,522,800      บาท

จ านวน 191,100         บาท

งบด าเนนิงาน รวม 6,944,000      บาท

รวม 505,000         บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

คา่ตอบแทน

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

คา่เบีย้ประชุม

และในกจิการอืน่ของสภาเทศบาล ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

เงนิประจ าต าแหนง่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

คา่จา้งลกูจา้งประจ า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบนัทกึรายงานการประชมุสภาเทศบาล การแปรญัตติ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

และประโยชนต์อบแทนอืน่ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุ
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี
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จ านวน 225,000         บาท

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

รวม 4,853,400      บาท

จ านวน 892,000         บาท

จ านวน 460,000         บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 350,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

หนา้ที ่ 123 ล าดบัที ่ 2

เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ปนเิทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชม หรอืทัศนศกึษา
ดงูาน การประชมุตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ 28

กรกฎาคม 2548

เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ 28 กรกฎาคม 2548

เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาเทศบาล หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้
ตามกฎหมายหรอืตามระเบยีบ หรอืตามหนังสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชมุระหวา่งองคก์ร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่รบัรอง

คา่เลีย้งรบัรองในการประชุมสภาเทศบาล หรอืคณะกรรมการ

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง

คา่จา้งเหมาบรกิาร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรัฐวสิาหกจิหรอืเอกชน

คา่เชา่บา้น

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนักงานบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานส านักปลดัเทศบาล และระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไป

ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

คา่จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานธุรการ

ฝ่ายอ านวยการ ส านกัปลดัเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนักงานบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานส านักปลดัเทศบาลและระบไุวใ้นโครงการฯ  เป็นไปตาม  

หรอืคณะอนกุรรมการ

คา่จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานส านกัปลดัเทศบาล

การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

คา่ใชส้อย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

25 พฤษภาคม 2550

คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก 

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 
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คา่ใชจ้า่ยในพธิทีางศาสนาและรฐัพธิี จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 3,111,400      บาท

จ านวน 446,400         บาท

จ านวน 1,500,000      บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมทางศาสนาและงานรัฐพธิตีา่งๆ หรอืกจิกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นกรณีพเิศษ เชน่
งานรับเสด็จ งานเฉลมิฉลอง งานรัฐพธิ ี งาน 12 สงิหามหาราชนิี งานวนัปิยมหาราช งานเฉลมิพระเกยีรติ

ศาสนาพทุธ งานพธิพีราหมณ์ตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

หรอืผูบ้รหิารทอ้งถ ิน่

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 161 

โครงการจดังานวนัเทศบาล

คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาล

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสง่เสรมิการพัฒนาประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ เชน่ คา่ตอบแทน

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานวนัเทศบาล เชน่ คา่ดอกไมใ้นพธิฯี คา่วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา

และนอกราชอาณาจกัร

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 

คา่วสัด ุ อปุกรณ์ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

อนุสาวรยี ์ หรอืศพผูม้เีกยีรต ิ ตามแตก่รณีในนามของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่เป็นสว่นรวมตามความ

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้และพวงมาลา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ดอกไม ้ พวงมาลาและพานประดบัพานพุม่ดอกไม  ้ เพือ่มอบใหแ้กบ่คุคลตา่งๆ หรอืวาง ณ 

คา่สนิไหมทดแทน

ส าหรับเบกิจา่ยใหผู้เ้สยีหายกรณีทีย่านพาหนะของเทศบาลท าใหเ้กดิอบุตัเิหตฯุลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวง

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานวนัทอ้งถิน่ไทย  เชน่ คา่ดอกไมใ้นพธิฯี คา่วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา

โครงการสง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตยและการเลอืกต ัง้

2564 หนา้ที ่ 165 ล าดบัที ่ 6

2564 หนา้ที ่ 163 ล าดบัที ่ 5

งานวนัชาตไิทย 5 ธันวาคม งานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม งานเทดิพระเกยีรต ิ งานพธิกีารทาง

โครงการจดังานวนัทอ้งถ ิน่ไทย

มหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวนัที ่ 16 มนีาคม 2554  

เหมาะสมและประหยัด

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 161 ล าดบัที ่ 4

ล าดบัที ่ 3

คา่วสัด ุ อปุกรณ์ คา่แบบพมิพ ์ คา่รับรอง คา่จา้งเหมา ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่ส ึปี่

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557
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จ านวน 1,000,000      บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 500,000         บาท

รวม 1,209,000      บาท

จ านวน 400,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

โครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้ง สงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร  สมาชกิ

ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง สงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรมของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจ า

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
วสัดงุานบา้นงานครวั

ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 

คา่วทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

2561 - 2564 หนา้ที ่ 159 ล าดบัที ่ 2

โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมของผูบ้รหิาร

และพนกังานจา้ง

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์ 

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่วสัดุ

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

โครงการพฒันาวดัเนือ่งในกจิกรรมวนัเขา้พรรษา

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 158 ล าดบัที ่ 1

หนา้ที ่ 80 ล าดบัที ่ 1

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เครือ่งรับโทรทัศน ์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

หลักธรรมาภบิาล เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ 
พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง เพือ่พัฒนาและสง่เสรมิความรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรมภายใต ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการพัฒนาวดัเนือ่งในกจิกรรมวนัเขา้พรรษา  เชน่ คา่วสัด ุ อปุกรณ์ 
คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 



104
จ านวน 70,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 9,000             บาท

จ านวน 130,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 376,600         บาท

จ านวน 1,200             บาท

จ านวน 120,000         บาท

จ านวน 149,400         บาท

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท ์ คา่บ ารงุรักษาสาย ฯลฯ

คา่บรกิารโทรศพัท์

วสัดอุ ืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดได ้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

วสัดกุอ่สรา้ง

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

คา่น า้ประปา

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

วสัดกุารเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

วสัดคุอมพวิเตอร ์

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว 

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  
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จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 6,000             บาท

งบลงทนุ รวม 15,600           บาท

รวม 15,600           บาท

รวม 4,600             บาท

จ านวน 2,800             บาท

จ านวน 1,800             บาท

รวม 11,000           บาท

จ านวน 11,000           บาท

1.90x2.20 เมตร พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน

จ านวน 1 ชดุ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2.50x1.50 เมตร พรอ้มอปุกรณ์ จ านวน 1 ชดุ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

โตะ๊หมูบ่ชูา 9

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊หมูบ่ชูา ท าดว้ยไมส้โีอค๊ กระจังทอง มโีตะ๊หมูบ่ชูา 9 ตัว ความกวา้งตัวละไมน่อ้ยกวา่ 5 นิว้

มฐีานรองโตะ๊หมู่ จ านวน 1 ชดุ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 43 ล าดบัที ่ 2

โตะ๊รองกราบ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊รองกราบขนาดกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 45 ซม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 45 ซม. สงูไมน่อ้ยกวา่

45 ซม. จ านวน 1 ตวั เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอื

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 43 ล าดบัที ่ 2

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ผา้มา่นในหอ้งประชมุชาญอนุสรณ์ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4.50x1.50 เมตร พรอ้มอปุกรณ์

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่บรกิารไปรษณีย์

หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนา

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนา

ในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์ (GFMIS) ฯลฯ

2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 44 ล าดบัที ่ 3 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน่  คา่โทรภาพ  (โทรสาร)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย ์ เชน่ คา่ไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ
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รวม 8,517,400    บาท

 รวม 4,677,900    บาท

รวม 4,677,900    บาท

จ านวน 3,816,660    บาท

จ านวน 121,200       บาท

จ านวน 121,200       บาท

จ านวน 564,000       บาท

จ านวน 54,840         บาท

รวม 3,815,000    บาท

รวม 177,000       บาท

จ านวน 50,000         บาท

จ านวน 52,000         บาท

จ านวน 75,000         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 

งบบคุลากร

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง
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รวม 2,453,000    บาท

รวม 1,806,000    บาท

จ านวน 300,000       บาท

จ านวน 80,000         บาท

จ านวน 108,000       บาท

จ านวน 216,000       บาท

จ านวน 386,000       บาท

จ านวน 500,000       บาท

แผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2559 

ขอ้ 30 (5) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง

จา้งเหมาเชา่เวลาผลติและออกอากาศทาง สวท. เพชรบรูณ์ และสถานวีทิยชุมุชน จา้งเหมา ออกอากาศทาง 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม

คา่จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานกจิการ

คา่จา้งเหมาประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนนิงานของ

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาจัดท าหนังสอืรายงานกจิการเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  และคา่ใชจ้า่ย
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาประชาสมัพันธผ์ลการด าเนนิงานของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  เชน่ 

เคเบิล้ทวีเีพชรบรูณ์ จา้งเหมาเผยแพร่ประชาสมัพันธข์า่วกจิกรรมผลงานของเทศบาลผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

หนา้ที ่ 127 ล าดบัที ่ 6

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 129 ล าดบัที ่ 7

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 126 ล าดบัที ่ 4

2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 126 ล าดบัที ่ 5

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีง่านประชาสมัพนัธ์

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก 

คา่ใชส้อย

ระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอื 

จา้งเหมาจัดท าสือ่ประชาสมัพันธท์างวดีทัีศน์ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ 

คา่จา้งเหมาบคุคลภายนอกจดัท าขอ้มลูและ

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลภายนอกจัดท าขอ้มลูและรายงานการตดิตามและประเมนิผล

แผนพัฒนา เชน่ คา่จา้งเหมาผูอ้อกส ารวจ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจัดท า

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีจ่ดทะเบยีนพาณิชย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีจ่ดทะเบยีนพาณชิย์ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ

ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีง่านประชาสมัพันธข์องเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  และคา่
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จ านวน 108,000       บาท

จ านวน 108,000       บาท

จ านวน 35,000         บาท

จ านวน 242,000       บาท

จ านวน 92,000         บาท

จ านวน 50,000         บาท

จ านวน 100,000       บาท

จ านวน 370,000       บาท

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวชิาการและแผนงาน

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการอบรมความรูเ้บ ือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมายในชวีติประจ าวนั  เชน่ คา่วสัด ุ

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิานนติกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีช่ว่ยปฏบิตังิานนติกิาร  และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ดงูาน การประชมุตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ 28

เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ปนเิทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชม หรอืทัศนศกึษา
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร

ระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอื

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 

ธันวาคม 2559 

กรกฎาคม 2548

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

2561- 2564 หนา้ที ่ 167 ล าดบัที ่ 8

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561- 2564 หนา้ที ่ 166 ล าดบัที ่ 7

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

คา่วทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

โครงการอบรมใหค้วามรูป้ลกูจติส านกึการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เชน่ คา่วสัด ุ คา่วทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมใหค้วามรูป้ลกูจติส านกึการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ  

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 

ในชวีติประจ าวนั

คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม
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รวม 575,000       บาท

จ านวน 80,000         บาท

จ านวน 250,000       บาท

จ านวน 10,000         บาท

จ านวน 5,000           บาท

จ านวน 10,000         บาท

จ านวน 25,000         บาท

จ านวน 45,000         บาท

จ านวน 150,000       บาท

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์ 

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดกุอ่สรา้ง

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
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รวม 610,000       บาท

จ านวน 550,000       บาท

จ านวน 60,000         บาท

 รวม 24,500         บาท

รวม 24,500         บาท

รวม 24,500         บาท

จ านวน 22,000         บาท

จ านวน 2,500           บาท

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  เชน่  คา่โทรภาพ  (โทรสาร)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

คา่ครภุณัฑ์

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์

งบลงทนุ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล

   1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื

   2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 

Processing Unitทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื

   3. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน
1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะ

จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

พืน้ฐานดงันี้

แบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz

Solid State Disk ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 42 ล าดบัที ่ 1

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า

 - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืดกีวา่ ดงันี้

 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 42 ล าดบัที ่ 1
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รวม 11,620,280   บาท

งบบคุลากร  รวม 7,013,580    บาท

รวม 7,013,580    บาท

จ านวน 4,457,160      บาท

จ านวน 67,200              บาท

จ านวน 139,200         บาท

จ านวน 2,068,080      บาท

จ านวน 281,940         บาท

งบด าเนนิงาน รวม 4,349,000    บาท

คา่ตอบแทน รวม 832,000       บาท
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ จ านวน 450,000         บาท

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 132,000         บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป

งานบรหิารงานคลงั 

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

คา่เชา่บา้น

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน

การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
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จ านวน 100,000         บาท

รวม 2,767,000    บาท

รวม 906,000         บาท

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 540,000         บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 1,741,000      บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 1,500,000      บาท

เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 94 ล าดบัที ่ 1

คา่ใชส้อย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

ดงูาน การประชมุตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่ 28

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสนิคา้ชมุชนสูถ่นนคนพอเพยีง  เชน่ คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที ่ คา่จา้งเหมา
ดนตร ี คา่สนับสนุนการแสดงหรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 และแกไ้ข

โครงการสนิคา้ชุมชนสูถ่นนคนพอเพยีง

คา่จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดา้นเอกสาร

กองคลงัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบรกิารจัดการงานเอกสารกองคลงัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  เชน่ 
คา่จา้งเหมาบรกิารผูม้คีวามรูค้วามสามารถชว่ยจัดการงานเอกสาร  เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก

เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ปนเิทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชม หรอืทัศนศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบรกิารด าเนนิงานดา้นเอกสารและฐานขอ้มลูงานจัดเก็บรายไดแ้ละ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 137 ล าดบัที ่ 4

หนา้ที ่ 136 ล าดบัที ่ 3

ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร

กองคลงัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

คา่จา้งเหมาบรกิาร

หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

คา่จา้งเหมาบรกิารเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในฝ่ายพฒันารายได้

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
และนอกราชอาณาจกัร

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

กรกฎาคม 2548

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557
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จ านวน 141,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

รวม 500,000       บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 60,000           บาท

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท ี 6 มถินุายน

2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 37 ล าดบัที ่ 2  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

โครงการส ารวจขอ้มลูภาคสนามแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัยส์นิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการส ารวจขอ้มลูภาคสนามแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ  เชน่ คา่วสัดุ
คา่จา้งถา่ยเอกสาร คา่จา้งพนักงานส ารวจขอ้มลูภาคสนาม คา่ตอบแทนการปฏบตังิานนอกเวลาราชการ ฯลฯ

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

วสัดงุานบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 150,000         บาท

รวม 250,000       บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

งบลงทนุ รวม 257,700       บาท

รวม 257,700       บาท

รวม 48,500           บาท

จ านวน 48,500           บาท

รวม 209,200         บาท

จ านวน 130,000         บาท

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย
ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่ครภุณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย แบบที ่ 1 จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย

(Server) โดยเฉพาะและมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 1.7 GHz จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 หน่วย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลกั (8 Core) หรอืดกีวา่ ส าหรับคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มหีน่วยวามจ าแบบ Cache

Memory ไมน่อ้ยกวา่ 11 MB

3. มคีวามจ าหลกั (RAM) ชนดิ ECC DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 GB

4. สนับสนุนการท างาน RAID 0, 1, 5

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

5. มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SCSI หรอื SAS หรอื SATA มคีวามเร็วรอบไมน่อ้ยกวา่ 
7,200 รอบตอ่นาท ี หรอืชนดิ Solid State Drive หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 200 GB จ านวน

ไมน่อย้กวา่ 2 หน่วย

6. ม ี DVD-ROM หรอืดกีวา่ แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

7. มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จ านวน

ไมน่อ้ยกวา่ 2 ชอ่ง

วสัดคุอมพวิเตอร ์

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

รถจกัรยานยนต์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้รถจักรยานยนต ์ ขนาด 110 ซซี ี แบบเกยีรอ์ตัโนมัต ิ จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ์ โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

1. ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดปรมิาตรกระบอกสบูขัน้ต า่

    - กรณีขนาดต า่กวา่ ซซี ี ทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซซี ี หรอืขนาดเกนิกวา่ซซี ี ทีก่ าหนดไมเ่กนิ 5 ซซีี

เป็นรถจักรยานยนตต์ามขนาด ซซี ี ทีก่ าหนดไว ้
    - ราคาทีก่ าหนดไมร่วมอปุกรณ์และคา่จดทะเบยีน

    - การจัดซือ้รถจักรยานยนต ์ ใหม้คีณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม
เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 47 ล าดบัที ่ 4
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จ านวน 22,000           บาท

จ านวน 7,100             บาท

จ านวน 23,700           บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร ์

เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ (Inkjet Printer)

8. มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 17 จ านวน 1 หน่วย

9. ม ี Power Supply แบบ Redundant หรอื Hot Swap จ านวน 2 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 45 ล าดบัที ่ 4

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

1. มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz

2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืดกีวา่ ดงันี้
   - เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครือ่ง

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้
1. ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (Inkjet)

2. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

3. มคีวามเร็วในการพมิพร์่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื

10.2 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

4. มคีวามเร็วในการพมิพร์่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน่อ้ยกวา่ 17 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื

8.1 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

5. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

6. มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผน่

7. สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 45 ล าดบัที ่ 4

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขาวด า

ชนดิ Network

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที ่ 1 (27หนา้/นาท)ี

   - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 

Processing Unitทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื
   - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB

3. มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

4. มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

Solid State Disk ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

5. ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

6. มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

7. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

8. มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

9. มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 46 ล าดบัที ่ 4

จ านวน 3 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมี
คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้
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จ านวน 18,000           บาท

จ านวน 2,500           บาท

จ านวน 5,900           บาท

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 47 ล าดบัที ่ 4

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

1. เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั

2. มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600x600 dpi

3. มคีวามเร็วในการพมิพร์่างไมน่อ้ยกวา่ 27 หนา้ตอ่นาท ี (ppm)

4. มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 128 MB

5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้

6. มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างไมน่อ้ยกวา่ 27 หนา้ตอ่นาท ี (ppm)

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมัตไิด ้

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 128 MB

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ จ านวน

 - มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน่อ้ยกวา่ 250 แผน่

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง หรอืสามารถใชง้านผา่นเครอืขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 46 ล าดบัที ่ 4

เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร ์หรอืชนดิ

LED ขาวด า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์ Multifunction ชนดิเลเซอร ์ หรอืชนดิ LED ขาวด า จ านวน 2 เครือ่ง

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 46 ล าดบัที ่ 4

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 45 ล าดบัที ่ 4

7. มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมัต  ิ (Auto Document Feed)

8. สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได ้

9. สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวา่ 99 ส าเนา

10. สามารถยอ่และขยายได ้ 25 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์

11. มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

12.มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ จ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

13. มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 250 แผน่

14. สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 
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รวม 8,958,320    บาท

งบบคุลากร  รวม 5,392,320    บาท

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,392,320    บาท

จ านวน 2,872,320      บาท

จ านวน 2,268,000      บาท

จ านวน 252,000         บาท

งบด าเนนิงาน รวม 2,744,000    บาท

คา่ตอบแทน รวม 190,000       บาท

จ านวน 120,000         บาท

จ านวน 70,000           บาท

คา่ใชส้อย รวม 1,697,000    บาท

จ านวน 1,122,000      บาท

จ านวน 42,000           บาท

จ านวน 1,080,000      บาท

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง
หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 
คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

วาตภัย ภัยแลง้ รวมถงึงานสาธารณภัยตา่งๆ และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบญัญัตป้ิองกนั

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอื

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เงนิเดอืนพนกังาน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่จา้งเหมาบรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

คา่จา้งเหมาบรกิารชว่ยปฏบิตังิานการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานดา้นสาธารณภัยตา่งๆ  เชน่ อคัคภัีย อทุกภัย  
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จ านวน 225,000         บาท

จ านวน 70,000           บาท

จ านวน 55,000           บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 350,000         บาท

รวม 642,000       บาท

จ านวน 15,000           บาท

จ านวน 12,000           บาท

จ านวน 15,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
วสัดงุานบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์ 
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 171 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งดืม่ เอกสาร อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงการ ฯลฯ ใหแ้กผู่ท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง
มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 และ

ของคนในชุมชนเมอืง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและ 

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

วสัดสุ านกังาน

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 189 ล าดับที ่ 1

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

คา่วสัดุ

และนอกราชอาณาจกัร

อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นโครงการ ฯลฯ ใหแ้กผู่ท้ีเ่ขา้ร่วมโครงการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และแผนพัฒนา

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

โครงการคลองสวย น า้ใส

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการคลองสวย น ้าใส เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เอกสาร 

โครงการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 90,000           บาท

จ านวน 400,000         บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 15,000           บาท

รวม 215,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  
เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

อืน่ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ   
พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

คา่สาธารณูปโภค

คา่โทรศพัท์

คา่น า้ประปา

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กางเกง ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก
และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดกุารเกษตร

วสัดคุอมพวิเตอร ์

วสัดกุอ่สรา้ง

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

คา่ไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้ากลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด และสถานสีบูน ้า ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของฝ่ายป้องกนัฯ

จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาของอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
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งบลงทนุ รวม 822,000       บาท

คา่ครภุณัฑ์ รวม 822,000       บาท

รวม 22,000           บาท

จ านวน 22,000           บาท

รวม 800,000         บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

2558 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 48 ล าดบัที ่ 2  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพายเครือ่งยนตเ์บนซนิขนาดไมน่อ้ยกวา่
1.4 แรงมา้ ปรมิาตรกระบอกสบูไมน่อ้ยกวา่ 30 ซซี ี พรอ้มใบมดี จ านวน 2 เครือ่ง (จัดซือ้ตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ)์ เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่

27 มถินุายน 2559 หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

เครือ่งตดัหญา้ แบบขอ้ออ่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมระบบกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 33 ล าดบัที ่ 1

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมสญัญาณไฟจราจร

ในเขตแทศบาลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงซอ่มแซมสญัญาณไฟจราจรและสญัญาณไฟเตอืนตา่งๆ ในเขตเทศบาลเมอืง
เพชรบรูณ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.

2542 พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 

2564 หนา้ที ่ 187 ล าดบัที ่ 1

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

(CCTV) ในเขตแทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์
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รวม 717,620       บาท

 รวม 562,620       บาท

รวม 562,620       บาท

จ านวน 202,620         บาท

จ านวน 324,000         บาท

จ านวน 36,000           บาท

งบด าเนนิงาน รวม 155,000       บาท

รวม 100,000       บาท

จ านวน 100,000         บาท

รวม 25,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 
คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

คา่จา้งเหมาบรกิาร

การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมัน่คง คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของสมาชกิ อปพร. ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

คา่ใชส้อย

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

งานเทศกจิ 

งบบคุลากร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เงนิเดอืนพนกังาน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559
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จ านวน 5,000             บาท

รวม 30,000         บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน 
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กางเกง ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ
อืน่ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

วสัดเุครือ่งแตง่กาย
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รวม 1,114,500    บาท

รวม 614,500       บาท

รวม 50,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

คา่ใชส้อย รวม 205,000       บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 195,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 100,000         บาท

2553 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 177 ล าดบัที ่ 5

มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 และ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 177 ล าดบัที ่ 4

อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ อปุกรณ์การฝึก เครือ่งแตง่กาย อปพร. ครบชดุ วสัดใุนการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการกจิการอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน พ.ศ. 2553 ระเบยีบกระทรวง

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

(อปพร.)

คา่จา้งเหมาบรกิาร

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ตอบแทน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

ความมัน่คง คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานของสมาชกิ อปพร. ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

โครงการจดักจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ของสมาชกิ อปพร. 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั 

งบด าเนนิงาน

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่
อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 
คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดกจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและ  
เครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยกจิการอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน พ.ศ.   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน  (อปพร.) เชน่ คา่อาหาร
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จ านวน 35,000           บาท

จ านวน 35,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 359,500       บาท

จ านวน 2,500             บาท

จ านวน 2,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 200,000         บาท

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัใหก้บั

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมป้องกนัและระงับอคัคภัียใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืง  
เพชรบรูณ์ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร อปุกรณ์การฝึก ฯลฯ

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลงิและการกูช้พีกูภ้ยั

อบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6)

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภียัใหก้บั

พนกังานเทศบาล และลกูจา้งสงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่

โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงับอคัคภัียใหก้บัพนักงานเทศบาล  และลกูจา้ง
สงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสาร 
อปุกรณ์การฝึก ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึก

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขอ้แยกประปาหวัแดง และอปุกรณ์ทีใ่ชด้ับเพลงิตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดดุบัเพลงิ เชน่ ถังน ้ายาเคมดีบัเพลงิ ลกูบอลดบัเพลงิ อปุกรณ์กูภั้ย สายสง่น ้าดบัเพลงิ
หวัฉีดน ้าดับเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดับเพลงิ หวักระโหลกดดูน ้าดับเพลงิ ขอ้ตอ่สายสง่น ้าดับเพลงิ ขอ้แยกดับเพลงิ 

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 176 ล าดบัที ่ 3

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลงิและการกูช้พีกูภั้ย  เชน่ คา่อาหาร อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ อปุกรณ์การฝึก ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบยีบ
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จ านวน 150,000         บาท

งบลงทนุ รวม 500,000       บาท

รวม 500,000       บาท

รวม 500,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

วสัดอุ ืน่ๆ

0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 48 ล าดบัที ่ 1

คา่ครภุณัฑ์

อปุกรณ์ด าน ้า สายแรงดนัอากาศ และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ ทอ่ดดูน ้า สายสง่น ้า เชอืกโรยตวั อปุกรณ์โรยตวั เข็มขดัรัดทอ่ หนา้กากด าน ้า

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา

ที ่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 27 มถินุายน 2559  หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท  

หายใจแบบถังอดัอากาศ จ านวน 2  ชดุ (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด)  เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทา

ครุภณัฑเ์ครือ่งดบัเพลงิ

ชุดผจญเพลงิในอาคาร พรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ (SCBA)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ชดุผจญเพลงิในอาคาร พรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจแบบถังอัดอากาศ (SCBA) ประกอบดว้ย 
เสือ้ดับเพลงิ กางเกง หมวกดับเพลงิ ผา้คลมุศรีษะกันเปลวไฟและความรอ้น รองเทา้ดับเพลงิ ถงุมอื เครือ่งชว่ย

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ
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รวม 130,831,990  บาท

รวม 74,621,380    บาท

รวม 74,621,380    บาท

จ านวน 55,119,600      บาท

จ านวน 67,200             บาท

จ านวน 121,200           บาท

จ านวน 12,597,900      บาท

จ านวน 679,800           บาท

จ านวน 5,674,000        บาท

จ านวน 361,680           บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

คา่จา้งลกูจา้งประจ า

แผนงานการศกึษา

(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ พนักงานครู
เทศบาลทีไ่ดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ าต าแหน่ง

(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาลไมส่งักดัสถานศกึษา ต าแหน่งบคุลากร
ทางการศกึษา ศกึษานเิทศก ์ และพนักงานครูเทศบาลทีม่วีทิยฐานะ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา 

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่

เงนิวทิยฐานะ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี
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รวม 38,653,910    บาท

รวม 350,000         บาท

จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 120,000           บาท

จ านวน 30,000             บาท

รวม 27,056,660    บาท

รวม 3,602,000        บาท

จ านวน 250,000           บาท

จ านวน 324,000           บาท

จ านวน 756,000           บาท

หนา้ที ่ 79 ล าดบัที ่ 35)

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

งบด าเนนิงาน

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่
อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

คา่ใชส้อย

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์และงานโรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

คา่จา้งเหมาเจา้เหนา้ที ่งานธุรการกองการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีธ่รุการ ส าหรับกองการศกึษาและโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ หรอื
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาครูจัดการศกึษาพเิศษ เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน วสัดสุือ่การเรยีน

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 130 ล าดบัที ่ 1 

ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

คา่จา้งเหมาครูจดัการศกึษาพเิศษ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

การสอน คา่จา้งเหมาผูด้แูลเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
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จ านวน 408,000           บาท

จ านวน 216,000           บาท

จ านวน 1,000,000        บาท

จ านวน 324,000           บาท

จ านวน 216,000           บาท

จ านวน 108,000           บาท

จ านวน 23,354,660      บาท

จ านวน 450,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาครูท าการสอนวชิาดนตรสีากล ส าหรับโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ

คา่จา้งครูสอนภาษาตา่งประเทศ

ตา่งประเทศ ส าหรับโรงเรยีนในสงักดัฯ และเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาครูท าการสอนวชิาดนตรไีทย ส าหรับโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนครูทีท่ าการสอนภาษาตา่งประเทศ เชน่ ชาวตา่งชาต ิ หรอืผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญภาษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิกจิกรรมหอ้งสมดุ สปัดาหห์อ้งสมดุ เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่หนังสอืหอ้งสมดุ
คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีด่แูลหอ้งสมดุ เจา้หนา้ทีท่ าความสะอาดและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ   

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 

2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 67 ล าดบัที ่ 16)

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบญัช ีกองการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและบญัชี กองการศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่

คา่จา้งครูภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่ดนตรสีากล

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 ลงวนัที ่ 9

ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 68 ล าดบัที ่ 17)

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก
ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา้ที ่ 68 ล าดบัที ่ 18)

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก
ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา้ที ่ 69 ล าดบัที ่ 19)

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีศ่กึษานเิทศก ์กองการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีศ่กึษานเิทศก์ กองการศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอืน่

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 

และนอกราชอาณาจกัร

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่จา้งครูภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่ดนตรไีทย

ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
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จ านวน 7,160,000        บาท

จ านวน 80,000             บาท

จ านวน 67,200             บาท

จ านวน 400,000           บาท

จ านวน 200,000           บาท

มหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่

พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 72 ล าดบัที ่ 24

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนา

โรงเรยีนเทศบาล จ านวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง) โรงเรยีนเทศบาล 2 

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 8

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 9

    ของโรงเรยีนในสงักดั

 - โครงการเงนิอดุหนนุส าหรบัสนบัสนนุอาหารกลางวนั

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายได ้

ศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2551 หนังสอืกระทรวง

เทศบาล 3 (ชาญวทิยา)  โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)  ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจาก

การปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถาน

เทศบาล 3 (ชาญวทิยา)  โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)  ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจาก
ละ 20,000 บาท ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง) โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) โรงเรยีน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยระบบ Asymmetric  Digital  Subsciber  Line : ASDL ใหแ้กโ่รงเรยีนสงักดัโรงเรยีนละ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั จ านวน 4 โรงเรยีน โรงเรยีน

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายได ้

(วดัภเูขาดนิ) และโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม) ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิ

 - คา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน

 - คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

    ของโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั  ส าหรับนักเรยีนในสงักดั 

รายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นโรงเรยีน ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั จ านวน 4 โรงเรยีน โรงเรยีน

 - คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนา/ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรยีน ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั จ านวน 4  โรงเรยีน

9,600 บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรยีนละ 7,200 บาท ทัง้นี้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บ
การจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ละ 50,000 บาท ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง) โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) โรงเรยีน

 - คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรยีน

น าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 59 ล าดบัที ่ 6

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนา

โรงเรยีนเทศบาล 3 (ชาญวทิยา)  โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)  ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรร

ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551 หนังสอื

ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2551

โรงเรยีนละ 100,000 บาท ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง)  โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) 

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 69 ล าดบัที ่ 20
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จ านวน 2,000,000        บาท

จ านวน 200,000           บาท

จ านวน 92,000             บาท

จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 750,000           บาท

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274

SBMLD ดเีดน่ ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบ

 - คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 

     ส าหรบันกัเรยีนยากจน)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรับสง่เสรมิศกัยภาพการจัดการศกึษาของทอ้งถิน่ (คา่ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีน

ยากจน)  ส าหรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา และนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล

 - คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ

    ในสถานศกึษา

จ านวน 4  โรงเรยีน โรงเรยีนละ 15,000 บาท ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง)  โรงเรยีนเทศบาล 2 

ระบไุวใ้นโครงการฯ ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตาม

(วดัภเูขาดนิ) โรงเรยีนเทศบาล 3 (ชาญวทิยา) และโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)  และคา่ลงทะเบยีนในการ

สง่บคุลากรเขา้รับการอบรมตามโครงการฯ จ านวน 5 คน คนละ 6,400 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและ

โรงเรยีนละ 100,000 บาท ทัง้นี้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

หนา้ที ่ 75 ล าดบัที ่ 31

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจั่ดท าแผนพัฒนาการศกึษาดเีดน่  ระดบัสถานศกึษา

 - โครงการเงนิอดุหนนุส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษาดเีดน่ ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั 1 โรงเรยีน

 - คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย

ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 76 ล าดับที ่ 32

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพัฒนาการจัดการศกึษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิน่  (SBMLD)

 - คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้

ทีข่าดคา่ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรร

ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -  

2564 หนา้ที ่ 57 ล าดบัที ่ 4

ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 60 ล าดับที ่ 7

สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274

(บา้นในเมอืง) โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) และโรงเรยีนเทศบาล 3 (ชาญวทิยา) และโรงเรยีนเทศบาล 4 

     การจดัการศกึษาของทอ้งถ ิน่ (คา่ปจัจยัพืน้ฐาน

(บา้นไทรงาม) ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั 

    ในสถานศกึษาดเีดน่

ส าหรับโรงเรยีนในสงักดั จ านวน 4  โรงเรยีน โรงเรยีนละ 50,000 บาท ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 

    ทีจ่ดัท าแผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ระดบัสถานศกึษา 

ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 62 ล าดบัที ่ 10

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัด
การศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว3274

    โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ ิน่ (SBMLD)

ส าหรับโรงเรยีนทีส่มัครเขา้ร่วมในปีงบประมาณ 2562 โรงเรยีนในสงักดั จ านวน 4 โรงเรยีน และโรงเรยีน  

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษา
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จ านวน 9,529,460        บาท

จ านวน 50,000             บาท

จ านวน 6,000               บาท

จ านวน 140,000           บาท

จ านวน 500,000           บาท

ไปราชการ คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง คา่การแขง่ขนัคดัเลอืกตวัแทนนักเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ คา่เอกสาร 

ในโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่

โครงการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรยีนทอ้งถ ิน่

ทอ้งถิน่ ส าหรับเป็นคา่จัดท าขอ้สอบ คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนคณะกรรมการ เงนิรางวลั ของรางวลั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุว ้

และระดบัประเทศ เชน่ คา่วสัด ุ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่อาหาร คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก คา่พาหนะ 

ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา้ที ่ 73 ล าดบัที ่ 27

2561 - 2564 หนา้ที ่ 57 ล าดบัที ่ 3

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

2564 หนา้ที ่ 63 ล าดบัที ่ 12

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่

พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 64 ล าดบัที ่ 13

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.

ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครูอาสาท าหนา้ทีส่อนเด็กดอ้ยโอกาส เชน่ คา่ลงทะเบยีนการเขา้อบรม ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิกจิกรรม การเขา้ร่วมงานมหกรรมการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ ระดบัภาคเหนอื

โครงการมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถ ิน่ 

ระดบัภาคเหนอืและระดบัประเทศ

ในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา

คูม่อืในการท าขอ้สอบ คา่ตอบแทนวทิยากร วสัดสุ านักงาน วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ วสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมและเขา้ร่วมการแขง่ขนันักเรยีนคนเกง่ในโรงเรยีนทอ้งถิน่  ชัน้ประถมศกึษา

คา่พฒันาครูอาสา

ปีที ่ 4, 5 และชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 1, 2  ระดบัโรงเรยีน ระดบักลุม่จังหวดัการศกึษา ระดบัภาค ระดบัประเทศ 

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่น

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์ร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แต่ ระดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ส าหรับนักเรยีนระดบัอนุบาลจนถงึระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาล เป็นคา่จัดการเรยีนการสอน

ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

 - โครงการเงนิอดุหนนุส าหรบัสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ย

     ในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบ

     การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

(รายหัว) คา่หนังสอืเรยีน คา่เครือ่งอปุกรณ์การเรยีน คา่เครือ่งแบบนักเรยีน คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่
19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 58 ล าดบัที ่ 5

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายไดข้องสถานศกึษาไปจัดสรรเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2551 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรักการอา่นในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ใหแ้ก่
โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
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จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 600,000           บาท

จ านวน 70,000             บาท

จ านวน 360,000           บาท

จ านวน 40,000             บาท

คณะกรรมการประสานงานวชิาการ และสง่เสรมินักเรยีนสงักดัเทศบาลใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา ส าหรับ

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.

เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิการพัฒนาคณุภาพ ครูผูส้อนและบคุลากรทางการศกึษา ในสงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

โครงการวนัครู

ตามอยา่งไทย กจิกรรมแขง่ขนัตอบปัญหาภาษาองักฤษ และกจิกรรมอืน่ๆ เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัด ุ

2564 หนา้ที ่ 56 ล าดบัที ่ 2

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หนา้ที ่ 70 

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 71 ล าดบัที ่ 22

 

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
คา่วสัดงุานบา้นงานครัว คา่จา้งเหมา คา่ของขวญั ของรางวลั คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ

โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาประสทิธภิาพ

คา่อาหาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 

2557 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 65 ล าดบัที ่ 14

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่

จัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559

เพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา วเิคราะห ์ วจัิยทางวชิาการและสง่เสรมิมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา สงักดั
เทศบาลฯ ส าหรับเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมทางวชิาการใหก้บันักเรยีน เชน่ กจิกรรมประกวดคดัลายมอืงาม

คอมพวิเตอร ์ สือ่เทคโนโลย ี คา่อปุกรณ์สือ่การสอน วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ วสัดกุอ่สรา้ง วสัดกุารเกษตร 

ในดา้นการอบรม นเิทศครูในสงักดั การเขา้คา่ยวชิาการ นันทนาการ การประกวด แขง่ขนัทักษะวชิาการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมแนะแนวการศกึษาตอ่ใหก้บันักเรยีน โรงเรยีนในสงักดัฯ เชน่ คา่วสัดุ

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

กบัหน่วยงานตา่งๆ การสอนพเิศษ วเิคราะห ์ วจัิย การศกึษาดงูาน ประเมนิคณุภาพการจัดการศกึษา จัดประชมุ

คา่โล ่ ประกาศเกยีรตคิณุ คา่ของรางวลั คา่สนับสนุนการแสดง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้น

คา่ใชจ้า่ยในโครงการคา่ยพฒันาเด็กเล็กและเยาวชน

คา่ตอบแทน คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก คา่พาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ ระดบัภาคเหนอื

คณะกรรมการ คา่ของขวญัของรางวลั เงนิรางวลั คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา คา่ของทีร่ะลกึ 

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 

โครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ

โครงการแนะแนวการศกึษาตอ่

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจัดงานวนัครู (16 มกราคม) เชน่ คา่วสัด ุ คา่จา้งเหมา คา่พธิทีางศาสนา คา่อาหาร  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ระดบัภาคเหนอื เชน่ คา่วสัดุ

จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านักงาน คา่เชา่สถานที ่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิาร คา่ตอบแทนวทิยากรและ

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 66 ล าดบัที ่ 15

ล าดบัที ่ 21

คา่อาหาร คา่หนังสอื คูม่อืครูนักเรยีน เอกสารต าราตา่งๆ สือ่เทคโนโลย ี คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทนวทิยากร
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จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 360,000           บาท

จ านวน 100,000 บาท

รวม 10,677,250    บาท

จ านวน 300,000           บาท

จ านวน 40,000             บาท

จ านวน 130,000           บาท

จ านวน 9,272,250        บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

จ านวน 3  โรงเรยีน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์ โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรงเรยีนบา้นสะเดยีง และ
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน 3  โรงเรยีน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนเทศบาล 1 (บา้นในเมอืง) โรงเรยีน

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

    ในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ 
พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 78 ล าดบัที ่ 34

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

โครงการการศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในเด็ก

เทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) โรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม) รวม 6  โรงเรยีน ทัง้นี้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บ

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมโครงการการศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในเด็กนักเรยีน  (โครงการ

สง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

วสัดสุ านกังาน

นกัเรยีน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย)

D.A.R.E. ประเทศไทย) ส าหรับคา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัด ุ คา่จา้งเหมา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุว ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

ในโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการ

การจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 

หนา้ที ่ 55 ล าดบัที ่ 1 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 72 ล าดับที ่ 25

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

วสัดงุานบา้นงานครวั

อาหารเสรมิ (นม)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครูของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลฯ เชน่ คา่ลงทะเบยีนฝึกอบรม
คา่เบีย้เลีย้ง คา่ยานพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

 - คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรยีน
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จ านวน 65,000             บาท

จ านวน 50,000             บาท

จ านวน 90,000             บาท

จ านวน 100,000           บาท

จ านวน 150,000           บาท

จ านวน 40,000             บาท

จ านวน 80,000             บาท

จ านวน 120,000           บาท

จ านวน 130,000           บาท

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

นกหวดี นาฬกิาจับเวลา นวม ลกูทุม่น ้าหนัก เสาตาขา่ยกฬีา หว่งบาสเกตบอล ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ลกูแบตมนิตนั ไมเ้ทนนสิ ลกูเทนนสิ เชอืกกระโดด ดาบสองมอื ตะกรอ้ ตะกรา้หวายแชรบ์อล ตาขา่ยกฬีา

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดกุารเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กางเกง ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก

เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอืส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นไปตาม

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดเุครือ่งแตง่กาย

วสัดกุฬีา

เครือ่งแตง่กายชดุฝึกโขน ละคร นาฏศลิป์ ชดุเครือ่งแบบวงดรุยิางค ์ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุฬีา เชน่ หว่งยาง ลกูฟตุบอล ลกูปิงปอง ไมต้ปิีงปอง ลกูแชรบ์อล ไมแ้บตมนิตนั
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จ านวน 10,000             บาท

จ านวน 100,000           บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 570,000         บาท

จ านวน 300,000           บาท

จ านวน 220,000           บาท

จ านวน 50,000             บาท

งบลงทนุ รวม 5,581,700      บาท

รวม 81,700           บาท

รวม 16,000             บาท

จ านวน 16,000             บาท

รวม 65,700             บาท

จ านวน 48,000             บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์

ประจ าตวันักเรยีน คา่วสัด ุ อปุกรณ์กฬีาตา่งๆ ส าหรับสง่เสรมิและพัฒนาการจัดการศกึษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 3 เครือ่ง

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐาน

ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 GHz หรอืดกีวา่จ านวน 1 หน่วย 
 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

Solid State Drive ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐาน
ดงันี้

 - ขาผลติจากอลมูเินยีมปัดเงา 5  แฉก รับน ้าหนักไดด้ี
เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 52 ล าดบัที ่ 2

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คณุลกัษณะดงันี้

 - ชนดิพนักพงิสงูระดบัไหล่

 - โครงการสรา้งแข็งแรง สามารถปรับระดบัสงูต า่ได ้ หุม้หนังเทยีม

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้
จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

วสัดกุารศกึษา

คา่ไฟฟ้า

คา่น า้ประปา

คา่ครภุณัฑ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารศกึษา เชน่ หุน่ แบบจ าลองภมูปิระเทศ สือ่การเรยีนการสอนท าดว้ยพลาสตกิ

ป่ีมอญ อคูเูลเล ่ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เบาะยดืหยุน่ เบาะมวยปล ้า เบาะยโูด ฯลฯ รวมถงึเพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสารประจ าตวันักเรยีน วสัดอุปุกรณ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อี ้ ส าหรับเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน จ านวน 4 ตวั จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด โดยมี
เกา้อ ี ้ส าหรบัเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดดุนตรี เชน่ ฉิง่ ฉาบ กรับ องักะลงุ กลอง (กลองสองหนา้ร าวงกลองยาว 
วสัดดุนตรี

ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

กลองแซมบา้) ลกูซดั ขลุย่ ขมิ ซอและยางสนซอ จะเข ้ และอปุกรณ์ (ไมด้ดี สาย นมจะเข)้ โทน โหมง่ 
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จ านวน 17,700           บาท

รวม 5,500,000      บาท

รวม 600,000         บาท

จ านวน 600,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

รวม 4,900,000      บาท

จ านวน 4,900,000 บาท

       และอาคารประกอบ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาล 3

(ชาญวทิยา) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 39/2561 

(4) โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคาเรยีนและ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาล 4

(บา้นไทรงาม) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 40/2561

เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561

และแผนพัฒนทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 148 ล าดบัที ่ 11

โครงการกอ่สรา้งหลงัคาสนามกฬีาโรงเรยีนเทศบาล 3

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปการ

(ชาญวทิยา)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการกอ่สรา้งหลงัคาสนามกฬีาโรงเรยีนเทศบาล  3 (ชาญวทิยา) รายละเอยีด

ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 41/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ข

เพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 17 

ล าดบัที ่ 3

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 50 ล าดบัที ่ 1

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 1 kVA (600 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 51 ล าดบัที ่ 1

       และอาคารชาญโฆษติ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาล 2

โครงการคา่ใชจ้า่ยการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนและ

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

(3) โครงการกอ่สรา้งแผงกนัแดดอาคารชาญจงรกัษ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาล 1

โครงการละ 150,000 บาท ทัง้นีจ้ะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  โดยมี
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมอาคารเรยีนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล ทัง้ 4 โรงเรยีน จ านวน 4 โครงการ

(1) โครงการตดิกนัสาด อาคารนครบาล

อาคารตา่งๆ

อาคารประกอบโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

โครงการดงันี้

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 3 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

(2) โครงการจดัท าตาขา่ยกนันกหลงัคาโดม

(วดัภเูขาดนิ) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 38/2561

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนนาดไมน่อ้ยกวา่

(บา้นในเมอืง) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 37/2561
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งบเงนิอดุหนนุ รวม 11,975,000    บาท

รวม 11,975,000    บาท

 - เงนิอดุหนนุส าหรบัสนบัสนนุอาหารกลางวนั จ านวน 11,860,000      บาท

จ านวน 15,000             บาท

จ านวน 100,000           บาท

การเองและสนับสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งร่วมด าเนนิการในลกัษณะบรูณาการ และแผนพัฒนาทอง้ถิน่สีปี่ พ.ศ.   

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ 3.4 การตัง้งบประมาณรายจา่ยตามนโยบายของ

รัฐบาล คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ (คสช.)  และกระทรวงมหาดไทย โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนนิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสนับสนุนอาหารกลางวนัใหแ้กเ่ด็กนักเรยีน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
(สพฐ.) จ านวน 3  โรงเรยีน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนอนุบาลเพชรบรูณ์ โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรงเรยีนบา้นสะเดยีง
ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

    ของโรงเรยีนในสงักดั สพฐ.

เงนิอดุหนนุสว่นราชการ

วทิยาลยัชมุชนเพชรบรูณ์ เทศบาลเมอืงแหง่ละ 100,000 บาท เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ

(ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 11 ล าดบัที ่ 1

วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว

 - เงนิอดุหนนุในการจดัต ัง้วทิยาลยัชุมชนเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการ ตามหนังสอืจังหวดัเพชรบรูณ์ ที ่ พช 0023.3/ว 2265 ลงวนัที ่ 24

พฤษภาคม 2561 เรือ่ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงนิอดุหนุนในการจัดตัง้วทิยาลยัชมุชนเพชรบรูณ์  โดยให ้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีจั่งหวดัเพชรบรูณ์ ตัง้งบประมาณเพือ่สนับสนุนงบประมาณเงนิอดุหนุนในการจัดตัง้

3616 ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 73 ล าดบัที ่ 26

    แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสว่นราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในลกัษณะ

เพชรบรูณ์ โรงเรยีนเมอืงเพชรบรูณ์ โรงเรยีนบา้นสะเดยีง เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่

2561 - 2564 หนา้ที ่ 77 ล าดบัที ่ 33)

 - เงนิอดุหนนุส าหรบัสนบัสนนุการป้องกนัและ

มท 0808.2/ว 3028  ลงวนัที ่ 6 มถินุายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี   

บรูณาการ เพือ่ป้องกนักลุม่เสีย่ง ใหโ้รงเรยีนสงักดั (สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรยีน ไดแ้ก ่ โรงเรยีนอนุบาล
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รวม 943,680       บาท

รวม 943,680       บาท

รวม 923,680       บาท

รวม 324,000         บาท

จ านวน 324,000         บาท

รวม 599,680         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 499,680         บาท

รวม 20,000           บาท

วสัดกุารศกึษา จ านวน 20,000           บาท

แผนงานการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดท าศนูยก์ารเรยีนรูส้ าหรับเด็กปฐมวยัในสถานศกึษา  ของโรงเรยีน

เทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) และโรงเรยีนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)  ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรจาก

โครงการคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าศนูยก์ารเรยีนรู ้

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา 

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ส าหรบัเด็กปฐมวยัในสถานศกึษา

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาครูจดัการเรยีนการสอนระดบัอนบุาล

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาครูจัดการเรยีนการสอนระดบัอนุบาลและประถมศกึษา เชน่ คา่จา้ง 
คา่ตอบแทน ผูท้ าการสอนในวชิาทีข่าดแคลนครูผูส้อนและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ ฯลฯ

และประถมศกึษา

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก 
ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2551 หนังสอื

โครงการ Reading Literacy พฒันาสมรรถนะการอา่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอา่นเพือ่การเรยีนรู ้ เพือ่ปู

พืน้ฐานเด็กปฐมวยั ส าหรับโรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัภเูขาดนิ) จ านวน 396,900 บาท และโรงเรยีนเทศบาล 4 

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายได ้

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่เอกสารประจ าตวันักเรยีน วสัดอุปุกรณ์ประจ าตวันักเรยีน คา่วสัด ุ อปุกรณ์ตา่งๆ ส าหรับสง่เสรมิ

และพัฒนาการจัดการศกึษาแกเ่ด็กดอ้ยโอกาส ทัง้นี ้ จะเบกิจา่ยตอ่เมือ่ไดรั้บการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ

การปกครองทอ้งถิน่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารน าเงนิรายได ้

เพือ่การเรยีนรู ้เพือ่ปพู ืน้ฐานเด็กปฐมวยั

กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที ่ 19 มถินุายน 2561 และแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 74 ล าดบัที ่ 29

ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2551 และ

(บา้นไทรงาม) จ านวน 102,780 บาท เชน่ คา่หนังสอื สือ่การเรยีนการสอน ชดุแบบฝึกเตรยีมความพรอ้ม

การเรยีนรู ้ ชดุเสรมิประสบการณ์ นทิาน หรอืคา่ใชจ้า่ยทีร่ะบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 

2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) 

หนา้ที ่ 12 ล าดบัที ่ 2
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รวม 884,000       บาท

รวม 884,000       บาท

รวม 884,000       บาท

รวม 864,000         บาท

จ านวน 864,000         บาท

รวม 20,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

แผนงานการศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาครูจัดการเรยีนการสอนระดบัมัธยมศกึษา เชน่ คา่ตอบแทนผูท้ าการ

สอนในวชิาทีข่าดแคลนครูผูส้อน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2

คา่จา้งเหมาครูจดัการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา

งานระดบัมธัยมศกึษา 

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 71 ล าดบัที ่ 23

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

/ว7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หนา้ที ่ 75 ล าดบัที ่ 30

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 

โครงการเขา้คา่ยเยาวชน

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 
เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเขา้คา่ยเยาวชนและเขา้ร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ  กจิกรรมนันทนาการ

ดา้นวชิาการตา่งๆ เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมา คา่อาหาร คา่ตอบแทน 
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รวม 750,000       บาท

รวม 750,000       บาท

รวม 750,000       บาท

จ านวน 750,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

โครงการสง่เสรมิการจดักจิกรรมลกูเสอื จ านวน 50,000           บาท

เนตรนารแีละยวุกาชาด

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 96 ล าดบัที ่ 1  

โครงการวนัวทิยาศาสตร์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการวนัวทิยาศาสตร์ เชน่ คา่วสัดโุครงการ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 
คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่อาหาร คา่ของรางวลั คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบุ

ไวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและ

สง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ 
พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 87 ล าดบัที ่ 7

การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  

ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 74 ล าดบัที ่ 28  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสง่เสรมิการจัดกจิกรรมลกูเสอืเนตรนารแีละยวุกาชาด  เชน่ คา่วสัด ุ
คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่อาหาร คา่ของรางวลั คา่เบีย้เลีย้ง คา่ทีพั่ก คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
และคา่ใชจ่า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

แผนงานการศกึษา

คา่ของรางวลั คา่เกยีรตบิตัร คา่สนับสนุนการแสดง คา่จัดสถานที ่ คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุว ้

ในโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการ

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ เชน่ คา่วสัด ุ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่อาหาร 

โครงการคา่ใชจ้า่ยการสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิ

เด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการคา่ใชจ้า่ยการสรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา

เชน่ คา่วสัดโุครงการ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่อาหาร คา่ของรางวลั คา่ตอบ

แทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรม

ของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 4) 

หนา้ที ่ 10 ล าดบัที ่ 1

โครงการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ สพป.พช.เขต 1 

การแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -  

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 4) หนา้ที ่ 13 ล าดบัที ่ 3

และ สพม.40 ระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัประเทศ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการแขง่ขนัทักษะวชิาการ สพป.พช.เขต 1 และ สพม.40 ระดบัจังหวดั

ระดบัภาคและระดบัประเทศ เชน่ คา่วสัดโุครงการ วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน 
คา่อาหาร คา่ของรางวลั คา่ตอบแทนวทิยากร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ เป็นไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วม



141

รวม 2,951,120    บาท

รวม 2,499,020    บาท

รวม 2,499,020    บาท

จ านวน 2,090,700      บาท

จ านวน 67,200           บาท

จ านวน 103,200         บาท

จ านวน 232,920         บาท

จ านวน 5,000             บาท

งบด าเนนิงาน รวม 425,000       บาท

รวม 97,000         บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 42,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่เชา่บา้น

แผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

คา่ตอบแทน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลกูจา้งประจ า

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีม่คีา่จา้งถงึขัน้สงูของอนัดบัในอตัรารอ้ยละ 2,4 ของอตัราคา่จา้ง เป็นไป

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่จา้งลกูจา้งประจ า

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง
ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
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คา่ใชส้อย รวม 238,000       บาท

จ านวน 148,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

คา่วสัดุ รวม 90,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่
อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดงุานบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัยส์นิ

วสัดสุ านกังาน

และนอกราชอาณาจกัร

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559
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งบลงทนุ รวม 27,100         บาท

คา่ครภุณัฑ์ รวม 27,100         บาท

รวม 27,100           บาท

จ านวน 16,000           บาท

จ านวน 8,600             บาท

จ านวน 2,500           บาท

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 54 ล าดบัที ่ 1

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 50 แผน่

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 53 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างสไีมน่อ้ยกวา่ 10 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 4.5 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 53 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ 

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้
 - เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครือ่ง

Solid State Drive ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

ดงันี้

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐาน

ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 GHz หรอืดกีวา่จ านวน 1 หน่วย 

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 20 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 8.8 ภาพตอ่นาท ี (ipm) 

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 เครือ่ง

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์
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รวม 497,500       บาท

รวม 370,000       บาท

รวม 20,000         บาท

จ านวน 20,000           บาท

รวม 350,000       บาท

รวม 350,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 70,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 8 ล าดบัที ่ 1

และไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม่

โครงการควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

จฬุาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกมุาร ี เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 9 ล าดบัที ่ 2    

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเฝ้าระวงัไขห้วดันกไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลและไขห้วดัใหญส่ายพันธุใ์หม่

เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 49 ล าดบัที ่ 1

สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสขุบา้ ตามพระราช

ปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการควบคมุและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดุ

ไวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ พ.ศ.2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564

วทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ พ.ศ.

โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ ภายใตโ้ครงการ

2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 49 ล าดบัที ่ 2

จฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้  ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระราชปณธิาน ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีร่ะบุ

โครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ดว้ยการท าหมนั

ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสขุบา้ 

ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ

เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ดว้ยการท าหมัน  ภายใตโ้ครงการ
สตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระราชปณธิาน ศาสตราจารย ์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้า

แผนงานสาธารณสขุ

โครงการเฝ้าระวงัไขห้วดันกไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

งบเงนิอดุหนนุ รวม 127,500       บาท

รวม 127,500       บาท

จ านวน 127,500         บาท

โครงการสขุาภบิาลอาหารงานประเพณีอุม้พระด าน า้

และเทศกาลอาหารอรอ่ย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสขุาภบิาลอาหารงานประเพณีอุม้พระด าน ้าและเทศกาลอาหารอร่อย  เชน่
คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา

โครงการสขุาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภยั

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสขุาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภัย  เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดุ
วทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

มถินุายน 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 114 ล าดบัที ่ 1

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของ อสม. จ านวน 17 ชมุชน ด าเนนิการ 3 กลุม่กจิกรรม ไดแ้ก่

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสขุของ อสม.

เงนิอดุหนนุเอกชน

ในเขตชุมชน

การพัฒนาดา้นศกัยภาพดา้นสาธารณสขุ การแกไ้ขปัญหาสาธารณสขุในเรือ่งตา่งๆ การจัดบรกิารสขุภาพเบือ้งตน้
ในศนูยส์าธารณสขุมลูฐานประจ าชมุชน เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวนัที ่ 24

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 52 ล าดบัที ่ 5

และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 38 ล าดบัที ่ 1
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รวม 3,090,120    บาท

รวม 1,820,820    บาท

รวม 1,820,820    บาท

จ านวน 1,223,400      บาท

จ านวน 18,000           บาท

จ านวน 60,000           บาท

จ านวน 462,000         บาท

จ านวน 57,420           บาท

รวม 1,241,000    บาท

รวม 102,000       บาท

จ านวน 40,000           บาท

คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

แผนงานสาธารณสขุ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่

งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี
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รวม 326,000       บาท

รวม 246,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

รวม 503,000       บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่จา้งเหมาบคุคลชว่ยปฏบิตังิานศนูยบ์รกิาร

สาธารณสขุคลองศาลา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลชว่ยปฏบิตังิานทีศ่นูยบ์รกิารสาธารณสขุคลองศาลา  เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท  

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

วสัดสุ านกังาน

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

คา่วสัดุ
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จ านวน 20,000              บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 170,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 8,000             บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 310,000       บาท

จ านวน 180,000         บาท

จ านวน 120,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ  

จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

คา่น า้ประปา

คา่บรกิารโทรศพัท์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั

วสัดอุ ืน่ๆ

หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน
น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 
เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
วสัดคุอมพวิเตอร ์

วสัดงุานบา้นงานครวั

ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
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รวม 28,300         บาท

รวม 28,300         บาท

รวม 7,200             บาท

จ านวน 3,600             บาท

จ านวน 3,600             บาท

รวม 21,100           บาท

จ านวน 16,000           บาท

จ านวน 2,600             บาท

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานส านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน 1 เครือ่ง

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐาน

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 53 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรห์รอืชนดิ LED ขาวด า 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอรห์รอืชนดิ LED ขาวด า (18 หนา้/นาท)ี จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้
ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 600x600 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างไมน่อ้ยกวา่ 18 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) 

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 8 MB

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150 แผน่

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 54 ล าดบัที ่ 1

ครุภณัฑส์ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร ์ ขนาด 80 cm ขนาดยาว 80x กวา้ง 60x สงู 75 ซม. มทีีว่างคยีบ์อรด์

จ านวน 2 ตวัๆ ละ 1,800 บาท (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด) เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 54 ล าดบัที ่ 1

เกา้อ ีส้ าหรบัผูน้ ัง่หนา้คอมพวิเตอร ์

1,800 บาท (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด) เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2

/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีส้ าหรับผูน่ั้งหนา้คอมพวิเตอร์ ขนาดกวา้ง 56x ลกึ 60x 85 ซม. จ านวน 2 ตวัๆ ละ

โตะ๊คอมพวิเตอร ์ขนาด 80 cm.

คา่ครภุณัฑ์

งบลงทนุ

ดงันี้

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐาน

ไมน่อ้ยกวา่ 3.5 GHz หรอืดกีวา่จ านวน 1 หน่วย 
 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

Solid State Disk ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

หนา้ที ่ 55 ล าดบัที ่ 1
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จ านวน 2,500           บาท

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 54 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที
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รวม 7,096,740    บาท

รวม 4,071,040    บาท

รวม 4,071,040    บาท

จ านวน 1,811,680      บาท

จ านวน 134,400         บาท

จ านวน 188,400            บาท

จ านวน 523,320         บาท

จ านวน 1,178,400      บาท

จ านวน 234,840         บาท

รวม 997,000       บาท

รวม 76,500         บาท

จ านวน 500                บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 523,320 บาท)

พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง 

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 902,400 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 276,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 192,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 42,840 บาท)

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550 (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500 บาท)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 858,480 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 953,200 บาท)

เงนิเดอืนพนกังาน 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่ 

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 103,200 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 85,200 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 67,200 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 67,200 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี
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จ านวน 15,500           บาท

จ านวน 60,500           บาท

รวม 260,000       บาท

รวม 105,000         บาท

จ านวน 105,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 55,000           บาท

รวม 660,500       บาท

จ านวน 110,000         บาทวสัดสุ านกังาน

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

และนอกราชอาณาจกัร

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 100,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 5,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 60,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 80,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 20,000 บาท)

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 50,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 5,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 100,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 10,000 บาท)

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่จา้งเหมาบรกิาร 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก

คา่เชา่บา้น 

คา่ใชส้อย

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร 

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 15,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 455,000         บาท

จ านวน 500                บาท

จ านวน 75,000           บาท

รวม 2,028,700    บาท

รวม 2,028,700    บาท

รวม 2,000,000      บาท

จ านวน 2,000,000      บาท

จ านวน 28,700           บาท

จ านวน 23,700           บาท

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 60 ล าดบัที ่ 4

 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมัต  ิ (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดทั้ง้สแีละขาวด า

 - สามารถท าส าเนาไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวา่ 99 ส าเนา

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 500 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 70,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 5,000 บาท)

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet) จ านวน 3 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑ์

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม
พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

วสัดคุอมพวิเตอร ์

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

รถยนตบ์รรทกุตดิเครนไฮดรอลคิพรอ้มชุดกระเชา้

ซอ่มไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้รถยนตบ์รรทกุตดิเครนไฮดรอลคิพรอ้มชดุกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า จ านวน 1 คนั จัดซือ้ตามราคา
ทอ้งถิน่ โดยมคีณุลกัษณะดงันี้

 - เป็นรถยนตบ์รรทกุ ชนดิ 4 ลอ้

 - เครือ่งยนตด์เีซล

 - ก าลงัแรงมา้สงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 130 แรงมา้

วสัดงุานบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 450,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 5,000 บาท)

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 10,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 10,000 บาท)

ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

เครือ่งพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet)

 - ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมกึ (Inkjet)

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 4,800x1,200 dpi หรอื 1200x4,800 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 34 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 15 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างสไีมน่อ้ยกวา่ 27 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 10 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

 - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครือ่งเดยีวกนั

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุไมน่อ้ยกวา่ 1,200x2,400 dpi
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จ านวน 5,000             บาท

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 100 แผน่

 - สามารถยอ่และขยายได ้ 25 ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต์

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 5,000 บาท)

เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จ านวน 2 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑ์

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่ง จ านวน 15,800 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 7,900 บาท)

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 56 ล าดบัที ่ 1

1 ชอ่ง

 - สามารถใชง้านผา่นเครอืขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 57 ล าดบัที ่ 1

ราคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้ 
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รวม 14,457,560   บาท

รวม 9,874,560    บาท

รวม 9,874,560    บาท

จ านวน 2,575,920      บาท

จ านวน 18,000           บาท

จ านวน 1,008,480      บาท

จ านวน 5,608,800      บาท

จ านวน 663,360         บาท

งบด าเนนิงาน รวม 4,183,000    บาท

รวม 258,000       บาท

จ านวน 130,000         บาท

จ านวน 78,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

25 พฤษภาคม 2550 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

เงนิประจ าต าแหนง่

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

งานไฟฟ้าถนน 

งบบคุลากร

เงนิเดอืนพนกังาน

คา่จา้งลกูจา้งประจ า

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.
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รวม 480,000       บาท

รวม 180,000         บาท

จ านวน 180,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 250,000         บาท

รวม 3,440,000    บาท

จ านวน 1,200,000      บาท

จ านวน 1,000,000      บาท

จ านวน 1,100,000      บาท

จ านวน 30,000           บาท

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท  
0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

ของกองชา่ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลชว่ยปฏบิตังิานวศิวกรรมกองชา่ง  เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 

คา่วสัดุ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

เชน่ การคดิค านวณถอดคา่กอ่สรา้ง เขยีนแบบ ประมาณการราคา และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม

และนอกราชอาณาจกัร

คา่จา้งเหมาบคุคลชว่ยปฏบิตังิานวศิกรรมโยธา

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ   
พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดกุอ่สรา้ง
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จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 5,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

รวม 400,000       บาท

รวม 400,000       บาท

รวม 400,000         บาท

จ านวน 400,000         บาท

พัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 75 ล าดบัที ่ 1

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

โครงการปรบัปรุงไฟสอ่งสวา่งบรเิวณลานอเนกประสงค์

และลานจอดรถสวนรุกขชาตหินองนารี

งบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

วสัดสุ ารวจ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุนาม เชน่ เต็นทน์อน เต็นทส์นาม ถงุนอน เข็มทศิ เปล เตยีงสนาม ฯลฯ

หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

2552 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 และแผน

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั

อืน่ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดเุครือ่งแตง่กาย

วสัดสุนาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กางเกง ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ

คา่ไฟฟ้า 

เพชรบรูณ์ เลขที ่ 46/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ.

คา่สาธารณูปโภค

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ ารวจ เชน่ บนัไดอลมูเีนยีม เครือ่งมอืแกะสลกั เครือ่งมอืดงึสายโทรศพัท์ ฯลฯ

วสัดอุ ืน่ๆ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรุงไฟสอ่งสวา่งบรเิวณสวนสาธารณะหนองนาร ี รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
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รวม 2,825,420    บาท

รวม 399,420       บาท

รวม 399,420       บาท

จ านวน 354,000         บาท

จ านวน 45,420           บาท

รวม 2,426,000    บาท

รวม 1,836,000    บาท

รวม 1,836,000      บาท

จ านวน 1,836,000      บาท

รวม 590,000       บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั

หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดกุารเกษตร

วสัดอุ ืน่ๆ 

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาปรบัปรุงภมูทิศันบ์รเิวณสวนสาธารณะหนองนารี

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

ในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวง

มหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559   

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาปรับปรุงภมูทัิศนบ์รเิวณสวนสาธารณะหนองนารี และอืน่ๆ ทีร่ะบไุว ้

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ 

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม

พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง
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รวม 34,736,960   บาท

รวม 13,644,960   บาท

รวม 13,644,960   บาท

จ านวน 840,120         บาท

จ านวน 18,000           บาท

จ านวน 737,040         บาท

จ านวน 25,800           บาท

จ านวน 10,788,000     บาท

จ านวน 1,236,000      บาท

งบด าเนนิงาน รวม 20,543,500   บาท

รวม 1,951,500    บาท

จ านวน 500                บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 1,200,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 36,000 บาท)

การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ
การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 500 บาท)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

เงนิเดอืนพนกังาน 

คา่จา้งลกูจา้งประจ า 

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของลกูจา้งประจ า 

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 10,567,200 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 220,800 บาท)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

งบบคุลากร 

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

446,520 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 393,600 บาท )

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 737,040 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 25,800 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี (ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ า พรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงคา่จา้งประจ า เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีม่คีา่จา้งถงึขัน้สงูของอนัดบัในอตัรารอ้ยละ 2,4 ของอตัราคา่จา้ง เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เงนิประจ าต าแหนง่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 18,000 บาท)
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จ านวน 1,950,000      บาท

คา่เชา่บา้น จ านวน 500                บาท

จ านวน 500                บาท

รวม 12,654,000   บาท

จ านวน 11,804,000     บาท

จ านวน 480,000         บาท

จ านวน 2,160,000      บาท

จ านวน 108,000         บาท

จ านวน 216,000         บาท

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิารดแูลการด าเนนิการของโรงผลติปุ๋ ย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลดแูลการด าเนนิการภายในโรงผลติปุ๋ ยอนิทรยีด์ว้ยเทคโนโลยกีาร

คา่จา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชนและสถานที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชมุชนและสถานทีส่าธารณะ  ภายในเขต

หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 1,900,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 50,000 บาท)

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 350,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 130,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง

สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ ์

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอื  

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2,160,000 บาท)

คา่จา้งเหมาบคุคลดแูลการใหบ้รกิารทิง้ขยะมลูฝอยฯ

ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ อยูเ่วรยามและดแูลการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ตา่งๆ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง 

ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 108,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลดแูลการใหบ้รกิารทิง้ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูพรอ้มทัง้การชัง่

น ้าหนักขยะมลูฝอยของหน่วยงานราชการและเอกชน ดแูลทรัพยส์นิของทางราชการทีอ่ยูบ่รเิวณบอ่ก าจัดขยะมลูฝอย

กระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 

อนิทรยีด์ว้ยเทคโนโลยกีารบ าบดัขยะโดยวธิทีางกล

และชวีภาพ

บ าบดัขยะโดยวธิทีางกลและชวีภาพโดยการคดัแยกขยะ การควบคมุเครือ่งจักร การด าเนนิการน าขยะเขา้เครือ่งจักร 
เพือ่ผลติเป็นปุ๋ ยอนิทรยี ์ และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500 บาท)

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม

2559 (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 216,000 บาท)
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จ านวน 8,640,000      บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 800,000         บาท

รวม 5,621,000    บาท

จ านวน 35,000           บาท

จ านวน 25,000           บาท

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 20,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 15,000 บาท)

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

และเครือ่งจกัรกลของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบรกิารควบคมุดแูลสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอยและเครือ่งจักรกลของ

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ดแูลการจัดการน ้าเสยีจากบอ่ก าจัดขยะมลูฝอยและความปลอดภัยภายในโรงงาน  ดแูล
ระบบนเิวศนบ์รเิวณบอ่ก าจัดขยะและบรเิวณใกลเ้คยีง และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว

7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 200,000 บาท)

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งและทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

คา่วสัด ุ

วสัดสุ านกังาน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตัดโฟม เครือ่งตัดกระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์  

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 30,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 20,000 บาท)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 600,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 200,000 บาท)

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 5,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 20,000 บาท)

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

คา่จา้งเหมาบรกิารก าจดัขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืง

เพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบรหิารจัดการ การก าจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์
เพือ่ก าจัดขยะมลูฝอยไมน่อ้ยกวา่ 80 ตนั/วนั และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว

7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 4) หนา้ที ่ 23 ล าดบัที ่ 1

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 8,640,000 บาท)

คา่จา้งเหมาบรกิารควบคมุดแูลสถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย
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จ านวน 1,000,000      บาท

จ านวน 220,000         บาท

จ านวน 570,000         บาท

จ านวน 3,400,000      บาท

จ านวน 110,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 6,000             บาท

จ านวน 120,000         บาท

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 100,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 20,000 บาท)

วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 100,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 10,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 

วสัดกุารเกษตร 

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

วสัดกุอ่สรา้ง 

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 1,000,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
วสัดงุานบา้นงานครวั

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 3,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 3,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 2,500,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 900,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 40,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 10,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 20,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 200,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 370,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 200,000 บาท)

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้ กางเกง ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั หมวก ผา้ผกูคอ

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

อืน่ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560
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จ านวน 15,000           บาท

จ านวน 70,000           บาท

รวม 317,000       บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 12,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 5,000 บาท)

งบลงทนุ รวม 548,500       บาท

รวม 48,500         บาท

รวม 41,000         บาท

จ านวน 19,000           บาท

จ านวน 22,000           บาท

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง

สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั

คา่สาธารณูปโภค

คา่น า้ประปา 

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

คา่ไฟฟ้า 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 50,000 บาท และตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 20,000 บาท)

หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ านวน 2 เครือ่ง (จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี

คณุลกัษณะดงันี้

 - เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย

วสัดอุ ืน่ๆ 

ครภุณัฑก์ารเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ (ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 300,000 บาท)

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ (ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุฯ จ านวน 12,000 บาท)

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ

คา่ครภุณัฑ์

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 19,000 บาท)

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 15,000 บาท)

 - เครือ่งยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้

เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น จ านวน 2 เครือ่ง (จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี

คณุลกัษณะดงันี้

 - เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบสะพาย

 - เครือ่งยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้

 - ปรมิาตรกระบอกสบูไมน่อ้ยกวา่ 30 ซซีี

 - ปรมิาตรกระบอกสบูไมน่อ้ยกวา่ 30 ซซีี

 - พรอ้มใบมดี

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 59 ล าดบัที ่ 3

 - พรอ้มใบมดี

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 56 ล าดบัที ่ 1

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 22,000 บาท)
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รวม 7,500             บาท

จ านวน 7,500             บาท

รวม 500,000       บาท

รวม 500,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

(ตัง้จา่ยใหก้องสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม จ านวน 7,500 บาท)

ตูท้ าน า้รอ้น น า้เย็น พรอ้มถงัใสน่ า้

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูท้ าน ้ารอ้น น ้าเย็น พรอ้มถังใสน่ ้า จ านวน 1 ตู ้ (จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด) โดยมี

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 58 ล าดบัที ่ 2

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มขีนาดกวา้ง 305 มม. สงู 997 มม. ลกึ 380 มม.

 - มรีะบบนริภัยทีห่ัวจา่ยน ้ารอ้น ป้องกนัน ้ารอ้นลวก

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 25 ล าดบัที ่ 1

(ตัง้จา่ยใหก้องชา่งสขุาภบิาล จ านวน 500,000 บาท)

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

โครงการปรบัปรุงอาคารส านกังานและตดิต ัง้

เครือ่งช ัง่น า้หนกัไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารส านักงานและตดิตัง้เครือ่งชัง่น ้าหนักไฟฟ้า  บรเิวณสถานทีก่ าจัดขยะ
มลูฝอยของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืง
เพชรบรูณ์ เลขที ่ 45/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 

พ.ศ. 2552 หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558
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รวม 4,402,620    บาท

รวม 382,620       บาท

รวม 382,620       บาท

จ านวน 202,620         บาท

จ านวน 180,000         บาท

รวม 4,020,000    บาท

รวม 50,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

รวม 1,930,000    บาท

รวม 1,700,000      บาท

จ านวน 120,000         บาท

จ านวน 1,080,000      บาท

จ านวน 200,000         บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

คา่ตอบแทน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

แผนงานเคหะและชุมชน

138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

งานบ าบดัน า้เสยี 

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

ภายในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบคุคลดแูลและรักษาทอ่และรางระบายน ้า ภายในเขตเทศบาลเมอืง
เพชรบรูณ์ พรอ้มทัง้ท าความสะอาดขดุทอ่ เปลีย่นฝาทอ่ลา้งทอ่ ลอกทอ่ อนัเนือ่งมาจากน ้าเสยีภายในเขต 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง
หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

25 พฤษภาคม 2550

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ 

คา่จา้งเหมาบรกิารดแูลรกัษาระบบบ าบดัน า้เสยี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาบรกิารดแูลรักษาระบบบ าบดัน ้าเสยีของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  
โดยผูม้คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นสิง่แวดลอ้ม  และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้ง

และการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที่

คา่จา้งเหมาบคุคลดแูลและรกัษาทอ่และรางระบายน า้

9 ธันวาคม 2559
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จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 200,000         บาท

รวม 1,310,000    บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์และภายในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เชน่ สิง่ปฏกิลูในแหลง่น ้า ค ู คลอง 
ภายในเขตเทศบาลฯ และบ าบดัฟ้ืนฟสู ิง่ปฏกิลูบอ่ตาก บรเิวณบอ่ก าจัดขยะมลูฝอยของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 
ใหเ้กดิความสะอาดและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 

คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

และนอกราชอาณาจกัร

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจัดโครงการก าจัดวชัพชืในบอ่น ้า บอ่ตาก บรเิวณสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอย

บอ่ตาก บรเิวณสถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอยของเทศบาล

เมอืงเพชรบรูณ์และภายในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

คา่ใชจ้า่ยในโครงการขดุลอกก าจดัวชัพชืในบอ่น า้ 

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส
แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

คา่วสัดุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

วสัดสุ านกังาน

ระเบยีบ กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

วสัดกุอ่สรา้ง

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน
วสัดยุานพาหนะและขนสง่

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลกัษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอื  
จา้งพมิพ ์ ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บ
กระดาษ กญุแจ พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื 

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560



167
จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

คา่สาธารณูปโภค รวม 730,000       บาท

คา่ไฟฟ้า จ านวน 730,000         บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 

สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั

วสัดอุ ืน่ๆ

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม
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รวม 17,046,680   บาท

รวม 3,649,980    บาท

รวม 3,649,980    บาท

จ านวน 2,120,160      บาท

จ านวน 67,200           บาท

จ านวน 103,200         บาท

จ านวน 1,290,000      บาท

จ านวน 69,420           บาท

รวม 7,725,000    บาท

รวม 415,000       บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 90,000           บาท

จ านวน 25,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล ซึง่มสีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
คา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และแกไ้ขเพิม่เตมิ 

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล และลกูจา้งประจ า ซึง่มสีทิธเิบกิเงนิคา่ชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุรได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่ กค 0422.32/ว 257 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2559

คา่เชา่บา้น

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน

เงนิประจ าต าแหนง่

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ และคา่ตอบแทนรายเดอืนในอตัราเทา่กบัเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูบ้รหิาร ใหแ้ก ่ พนักงานเทศบาล เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารงาน

บคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 138 

ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293 ลงวนัที ่
9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ
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รวม 5,090,000    บาท

จ านวน 250,000         บาท

จ านวน 34,000           บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 4,390,000      บาท

จ านวน 70,000           บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 3,500,000      บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 150,000         บาท

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

ธันวาคม 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการจา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานของกองสวสัดกิารสงัคม  และอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้น

กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 15 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมสมัมนาและทัศนศกึษาดงูานขององคก์รชมุชนและองคก์รภาคประชาชน  

คา่จา้งเหมาเครือ่งดนตรี และอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการประกวดดนตรเีพือ่ความสขุใจหา่งไกลยาเสพตดิ  เชน่ เงนิรางวลั  
คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่เชา่เครือ่งดนตรี คา่เชา่เครือ่งเสยีง และอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการดนตรใีนสวน เชน่ คา่จา้งตกแตง่สถานที ่ คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง 
โครงการดนตรใีนสวน

โครงการประกวดดนตรเีพือ่ความสขุใจหา่งไกลยาเสพตดิ

เชน่ คา่วสัด ุ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วม

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

โครงการเทศบาลพบประชาชน

โครงการอบรมสมัมนาและทศันศกึษาดงูาน

ขององคก์รชุมชนและองคก์รภาคประชาชน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเทศบาลพบประชาชน เชน่ คา่ป้ายโครงการ คา่น ้าดืม่ และคา่
จา้งเหมาเครือ่งเสยีง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0891.4/ว 856 ลงวนัที ่ 12 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง
หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานของกองสวสัดกิารสงัคม

โครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอื

มนีาคม 2553 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ที ่ 133 ล าดบัที ่ 1)

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 17 

การแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 18 ล าดบัที ่ 3

ล าดบัที ่ 2

ล าดบัที ่ 1
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จ านวน 70,000           บาท

จ านวน 450,000         บาท

รวม 1,560,000    บาท

จ านวน 60,000           บาท

จ านวน 1,200,000      บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ  
กญุแจ พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ 

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  
ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก 

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิพฒันาอาชพีแกป่ระชาชน

พอเพยีง เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และอืน่ๆ ทีร่ะบไุวใ้น

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

วสัดงุานบา้นงานครวั

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน

สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลกัษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ์ 

โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0891.4/ว 856 ลงวนัที ่ 12 มนีาคม 2553

วสัดกุอ่สรา้ง

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ที ่ 95 ล าดบัที ่ 1

กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิพัฒนาอาชพีแกป่ระชาชน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

รวม 660,000       บาท

จ านวน 600,000         บาท

จ านวน 60,000           บาท

งบลงทนุ รวม 5,321,700    บาท

รวม 421,700       บาท

รวม 5,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

 - ขนาด 88x40.6x87.8 ซม.

รวม 5,900             บาท

จ านวน 5,900             บาท

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุฬีา เชน่ หว่งยาง ลกูฟตุบอล ลกูปิงปอง ไมต้ปิีงปอง ลกูแชรบ์อล ไมแ้บตมนิตนั 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

คา่ครภุณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนดิบานเลือ่น จ านวน 1 หลงั จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด โดยมี
คณุลกัษณะ ดงันี้

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก
วสัดกุารเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

ลกูแบตมนิตนั ไมเ้ทนนสิ ลกูเทนนสิ เชอืกกระโดด ดาบสองมอื ตะกรอ้ ตะกรา้หวายแชรบ์อล ตาขา่ยกฬีา
นกหวดี นาฬกิาจับเวลา นวม ลกูทุม่น ้าหนัก เสาตาขา่ยกฬีา หว่งบาสเกตบอล ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

วสัดกุฬีา

วสัดคุอมพวิเตอร ์

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

 - ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนดิบานเลือ่นกระจก จัดเก็บ 3 ชัน้

 - บานเลือ่นกระจก 2 ประตู

 - แผน่ชัน้วางปรับระดบัได ้ 2 แผน่

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 1

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

คา่ไฟฟ้า

คา่น า้ประปา

คา่สาธารณูปโภค

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้ดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ตูล้ าโพงอเนกประสงค์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ตูล้ าโพงอเนกประสงค  ์ จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด โดยมคีณุลกัษณะดงันี้
 - มขีนาดดอกล าโพงไมน่อ้ยกวา่ 12 นิว้

 - รองรับ USB/SD CARD/MP3/MIC

 - เครือ่งขยาเสยีงในตวัเครือ่ง ก าลงัขบั RMS 400W 4 Ohms
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รวม 13,000           บาท

จ านวน 13,000           บาท

รวม 350,000         บาท

จ านวน 29,400           บาท

จ านวน 25,000           บาท

จ านวน 21,700           บาท

จ านวน 18,200           บาท

จ านวน 18,200           บาท

จ านวน 212,500         บาท

เครือ่งตดัหญา้แบบเข็น

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งตดัหญา้แบบเข็น จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมี
คณุลกัษณะดงันี้

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

 - เป็นเครือ่งตดัหญา้แบบเข็น ชนดิสบูนอน
 - เครือ่งยนตข์นาดไมน่อ้ยกวา่ 3.5 แรงมา้

 - รัศมตีดัหญา้กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 18 นิว้

ครุภณัฑก์ฬีา

เครือ่งดงึไหลอ่อกก าลงัแขน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งออกก าลงัแขน จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ เครือ่งออกก าลงัแขน
ดงึไหลส่ายพานคู ่ ใชอ้อกก าลงัแขนและดงึไหล่ ปรับระดบัน ้าหนักได ้ เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -  

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22 ล าดบัที ่ 2

เครือ่งนวดหลงั ออกก าลงัแขน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งนวดหลงั ออกก าลงัแขน จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ ใชน้วดหลงัและ 
ออกก าลงัแขน ลดหนา้ทอ้ง ปรับน ้าหนักได ้ ระบบสปรงิ เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22 ล าดบัที ่ 2

บรหิารขอ้เขา่ ไดก้ าลงัขา เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งบรหิารขอ้สะโพก จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ ลดสว่นเกนิหนา้ทอ้ง
และบรหิารขอ้สะโพก เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที่

9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22 

ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22     

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งดดัหลงัลดหนา้ทอ้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งดดัหลงัลดหนา้ทอ้ง จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ ดดัหลงัและซทิอพั
หนา้ทอ้ง รวมถงึนวดฝ่าเทา้ในตวั เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) 

เครือ่งบรหิารขอ้เขา่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งบรหิารขอ้เขา่ จ านวน 17 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ จักรยานลอ้เล็ก แบบน่ังพงิ 

ล าดบัที ่ 2 

หนา้ที ่ 22 ล าดบัที ่ 2

ล าดบัที ่ 2

 - แบตเตอรีใ่นตวั ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 โวลล ์ 8 แอมป์

 - ไมลล์อย 2 ตวั

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 1

เครือ่งออกก าลงัขา

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งออกก าลงัขา จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ ออกก าลงัขาแบบสปรงิถบี 
ใชอ้อกก าลงัขาถบีเดนิหนา้ ปรับน ้าหนักได ้ เหมาะส าหรับผูเ้ป็นโรคเขา่เสือ่ม เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 

2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22 ล าดบัที ่ 2

เครือ่งบรหิารขอ้สะโพก
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จ านวน 25,000           บาท

รวม 47,800           บาท

จ านวน 32,000           บาท

จ านวน 15,800           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลาง
และคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

6 แกน หรอื
2. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ

เครือ่งบรหิารไหลแ่ละขอ้สะโพก

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งบรหิารไหลแ่ละขอ้สะโพก จ านวน 2 เครือ่ง โดยมคีณุลกัษณะดงันี้ ออกก าลงัแขน
และขอ้สะโพก วธิเีลน่จะเหมอืนการเดนิพรอ้มกบัดงึไหล่ เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่

เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร ์หรอืชนดิ LED ขาวด า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร์ หรอืชนดิ LED ขาวด า ชนดิ Network แบบที ่ 1 (27 หนา้/นาท)ี

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรบังานส านกังาน

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 61 ล าดบัที ่ 1

ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืดกีวา่ ดงันี้
1. ในกรณีทีห่น่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิา

พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 2.4 GHz 

 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ Solid State Drive

พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 2.5 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน่อ้ยกวา่

 - มจีอภาพทีร่องรับความละเอยีดไมน่อ้ยกวา่ 1,366x768 Pixel และมขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 12 นิว้

(ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 22 ล าดบัที ่ 2

มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ 

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา่ จ านวน

 - มถีาดใสก่ระดาษไดร้วมกนัไมน่อ้ยกวา่ 250 แผน่

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างไมน่อ้ยกวา่ 27 หนา้ตอ่นาท ี (ppm)

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมัตไิด ้

 - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 128 MB

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - สามารถใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 62 ล าดบัที ่ 1

ไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง หรอืสามารถใชง้านผา่นเครอืขา่ยไรส้าย (Wi-Fi) ได ้

คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ แบบตดิตัง้ภายใน (Internal) หรอืภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

จ านวน 2 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมี
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รวม 4,900,000    บาท

รวม 4,900,000      บาท

จ านวน 4,900,000      บาท

รวม 350,000       บาท

รวม 350,000         บาท

จ านวน 350,000         บาท

ลงวนัที ่ 24 มถินุายน 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 116 ล าดบัที ่ 3

งบเงนิอดุหนนุ

เงนิอดุหนนุสว่นราชการ

โครงการอดุหนนุศนูยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปราม

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการบรูณาการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิดว้ยพลงัแผน่ดนิ ทอ้งถิน่และชมุชน
จังหวดัเพชรบรูณ์ ประจ าปี 2562 เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0808.2/ว3616

ยาเสพตดิจงัหวดัเพชรบรูณ ์(ศอ.ปส.จ.พช.)

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

อาคารตา่งๆ 

โครงการกอ่สรา้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ยาวชน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการโครงการกอ่สรา้งศนูยก์ารเรยีนรูเ้ยาวชน บรเิวณบา้นพักคลงัจังหวดัเพชรบรูณ์
เชน่ คา่จา้งเหมากอ่สรา้ง และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล
เมอืงเพชรบรูณ์ เลขที ่ 42/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13

บรเิวณบา้นพกัคลงัจงัหวดัเพชรบรูณ์

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 63 ล าดบัที ่ 2
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รวม 95,000         บาท

รวม 95,000         บาท

รวม 95,000         บาท

จ านวน 95,000           บาท

จ านวน 15,000           บาท

จ านวน 80,000           บาท

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 

2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 115 ล าดบัที ่ 1

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเยาวชนเทศบาลรูทั้นโรคเอดส์ เชน่ คา่วสัด ุ คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอื

การแพทย ์ คา่ตอบแทนวทิยากร และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 

งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แข็งชุมชน 

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการเยาวชนเทศบาลรูท้นัโรคเอดส์

โครงการเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์สขีาว

ฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 115 

ล าดบัที ่ 2

ปลอดยาเสพตดิ To Be Number One

ระบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์สขีาวปลอดยาเสพตดิ  To Be Number One

เชน่ คา่วสัด ุ คา่วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และที่
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รวม 1,850,000    บาท

รวม 1,850,000    บาท

รวม 1,850,000    บาท

รวม 1,850,000      บาท

จ านวน 650,000         บาท

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 600,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 350,000         บาท

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2559

ฟตุบอล ฟตุซอล ตะกรอ้ เปตอง บาสเกตบอล เทนนสิ วา่ยน ้า ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสง่เสรมิกฬีาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  เชน่ 

โครงการแขง่ขนักฬีาสานสมัพนัธท์อ้งถ ิน่ชุมชน

จงัหวดัเพชรบรูณ ์

โครงการสง่เสรมิกฬีาประชาชนและเยาวชน 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการแขง่ขนักฬีาสานสมัพันธท์อ้งถิน่ชมุชนจังหวดัเพชรบรูณ์  เชน่ คา่วสัดุ
กฬีา อปุกรณ์กฬีา คา่ชดุนักกฬีา คา่เวชภัณฑ ์ คา่จา้งเหมา คา่เบีย้เลีย้ง และทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีา
เขา้รว่มแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 9 ล าดบัที ่ 3  (ตัง้จา่ยใหก้องสวสัดกิารสงัคม จ านวน 150,000 บาท)

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 7 ล าดบัที ่ 1 (ตัง้จา่ยใหก้องการศกึษา จ านวน 650,000 บาท) 

เก็บตวัและแขง่ขนักฬีา คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบไุวใ้นโครงการฯ 

ทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย ระดบัภาคเหนอื 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีานักเรยีนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย  ระดบั
ภาคเหนือและระดับประเทศ เชน่ คา่วสัด ุ อปุกรณ์กฬีา คา่ชดุแขง่ขันกฬีา คา่เวชภัณฑ ์ คา่จา้งเหมา คา่เบีย้เลีย้ง

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

และระดบัประเทศ 

งานกฬีาและนนัทนาการ

โครงการแขง่ขนักฬีานกัเรยีนองคก์รปกครองสว่น

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 8 

ในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ ์(ตา้นยาเสพตดิ)

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) หนา้ที ่ 8 

ล าดบัที ่ 2   (ตัง้จา่ยใหก้องสวสัดกิารสงัคม จ านวน 350,000 บาท)

ล าดบัที ่ 1  (ตัง้จา่ยใหก้องสวสัดกิารสงัคม จ านวน 600,000 บาท)

(ตัง้จา่ยใหก้องสวสัดกิารสงัคม จ านวน 100,000 บาท)

โครงการแขง่ขนัฝีพายเรอืทวนน า้งานประเพณี

อุม้พระด าน า้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการแขง่ขนัฝีพายเรอืทวนน ้างานประเพณีอุม้พระด าน ้า  เชน่ เงนิรางวลั 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 10 ล าดบัที ่ 4 

การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และ

โครงการแขง่ขนัพายเรอื 18 ฝีพาย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการแขง่ขนัพายเรอื 18 ฝีพาย เชน่ เงนิรางวลั คา่ตอบแทนกรรมการ
ตดัสนิ คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน

คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
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รวม 3,810,000    บาท

รวม 3,510,000    บาท

รวม 3,510,000    บาท

รวม 3,510,000      บาท

จ านวน 2,000,000      บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 400,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 300,000         บาท

จ านวน 90,000           บาท

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 86 ล าดบัที ่ 5

มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานประเพณีสารทไทยอุม้พระด าน ้า  เชน่ การจัดการประกวดตา่งๆ 
คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ 

2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 21 ล าดบัที ่ 1 

โครงการจดังานประเพณีอุม้พระด าน า้

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ ิน่ 

งบด าเนนิงาน

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ.2559

และการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่

คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดกจิกรรมเนือ่งในวนัเขา้พรรษา  เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิและเผยแพรค่วามรู ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานวนัขึน้ปีใหม่ เชน่ การประกวด การแขง่ขนั คา่วสัดตุา่งๆ 

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง

โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน่ การจัดประกวดกระทง นางนพมาศ 
คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตาม 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ เชน่ การจัดการประกวดนางสงกรานต  ์
ขบวนแหก่ารแสดง คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลัของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์
คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีา

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา้ที ่ 90 ล าดบัที ่ 12

โครงการจดังานวนัข ึน้ปีใหม่

พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 89 ล าดบัที ่ 11

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 

หนา้ที ่ 88 ล าดบัที ่ 9

โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวนัเขา้พรรษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารสง่เสรมิและเผยแพร่ความรูใ้นเรือ่งภมูปัิญญา

ในเร ือ่งภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่และวถิชีวีติชุมชนเมอืงเพชรบรูณ์

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หนา้ที ่ 85 ล าดบัที ่ 3

คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

ทอ้งถิน่และวถิชีวีติชมุชนเมอืงเพชรบรูณ์ เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่อาหาร 
คา่ถา่ยเอกสาร ฯลฯ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 20,000           บาท

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 

โครงการตกับาตรเทโวรว่มกบัวดัประตดูาว 

รว่มกบัวดัพระแกว้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการตกับาตรเทโวร่วมกบัวดัประตดูาว เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา 

คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตาม

เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 

2564 หนา้ที ่ 88 ล าดบัที ่ 8

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการบรรพชาสามเณรเฉลมิพระเกยีรตริ่วมกบัวดัพระแกว้ เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานวนัตรุษไทยร่วมกบัวดัชา้งเผอืกและวดัทุง่สะเดยีง  เชน่ 
คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ   

โครงการจดังานวนัตรุษไทยรว่มกบัวดัชา้งเผอืก 

และวดัทุง่สะเดยีง

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 

2564 หนา้ที ่ 89 ล าดบัที ่ 10

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 

2564 หนา้ที ่ 86 ล าดบัที ่ 6

คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเทศนม์หาชาตริ่วมกบัวดัมหาธาตุ เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา 

โครงการจดังานปิดทองบชูารอยพระพทุธบาท

รว่มกบัวดัภเูขาดนิ   

เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา

โครงการจดังานวนัลกูกตญัญรูว่มกบัวดัมหาธาตุ

โครงการเทศนม์หาชาตริว่มกบัวดัมหาธาตุ

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลมิพระเกยีรต ิ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานวนัลกูกตญัญรู่วมกบัวดัมหาธาตุ เชน่ คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา 
คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

มหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 หนา้ที ่ 84 ล าดบัที ่ 2

2564 หนา้ที ่ 84 ล าดบัที ่ 1

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564

หนา้ที ่ 85 ล าดบัที ่ 4

คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

คา่วสัดตุา่งๆ คา่จา้งเหมา คา่ตอบแทน คา่สนับสนุน คา่เงนิรางวลั ของรางวลั คา่พธิสีงฆ ์ คา่อาหาร ฯลฯ    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดงานปิดทองบชูารอยพระพทุธบาทร่วมกบัวดัภเูขาดนิ  เชน่ 
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รวม 300,000       บาท

รวม 300,000       บาท

จ านวน 300,000       บาท

ไวใ้นโครงการฯ เชน่ คา่ตกแตง่สถานที ่ เงนิรางวลั เงนิคา่ตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวง

2561 - 2564 หนา้ที ่ 92 ล าดบัที ่ 14

เงนิอดุหนนุวฒันธรรมนครบาล

มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 

เงนิอดุหนนุกจิการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์

งบเงนิอดุหนนุ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้ก ่ สภาวฒันธรรมนครบาล เพือ่ด าเนนิโครงการ/กจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและระบุ
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รวม 7,572,120    บาท

งบบคุลากร  รวม 1,357,320    บาท

รวม 1,357,320    บาท

จ านวน 297,900         บาท

จ านวน 1,002,000      บาท

จ านวน 57,420           บาท

งบด าเนนิงาน รวม 6,186,000    บาท

รวม 40,000         บาท

จ านวน 40,000           บาท

รวม 3,131,000    บาท

รวม 2,421,000         บาท

จ านวน 918,000            บาท

จ านวน 99,000           บาท

จ านวน 432,000         บาทคา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทีห่อโบราณคดี

เพ็ชรบรูณ์อนิทราชยั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาพนักงานบรกิารหอโบราณคดเีพ็ชรบรูณ์อนิทราชยั และระบคุา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งฯ 
เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 100 ล าดบัที ่ 4

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง
ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

ธันวาคม 2559

คา่จดัท าเอกสารการประชาสมัพนัธท์อ่งเทีย่ว

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดท าคูม่อืทอ่งเทีย่วเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์หรอืแผน่พับ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย
ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -

2564 หนา้ที ่ 97 ล าดบัที ่ 1

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมา

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง
หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 
คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิเดอืนพนกังาน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรุงเงนิเดอืนประจ าปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ

บรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.2/ว 
138 ลงวนัที ่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสอืส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่ มท 0809.3/ว 293

ลงวนัที ่ 9 กมุภาพันธ ์ 2559 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี
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จ านวน 756,000         บาท

จ านวน 216,000         บาท

รวม 590,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 120,000         บาท

คา่วสัดุ รวม 1,235,000    บาท

จ านวน 90,000           บาท

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เทีย่วในเมอืงเพชรบรูณ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการป่ันวดัใจ ทอ่งเทีย่ว 14 จดุ สดุประทับใจ เทีย่วในเมอืงเพชรบรูณ์ 
เชน่ คา่วสัดสุ านักงาน คา่ตอบแทน คา่จา้งเหมา ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมมคัคเุทศก ์ เชน่ คา่ตอบแทนวทิยากร คา่วสัดสุ านักงาน คา่วสัดุ

โฆษณาและเผยแพร ่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับ
การฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 99 

ล าดบัที ่ 3

โครงการปั่นวดัใจ ทอ่งเทีย่ว 14 จดุ สดุประทบัใจ

2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 98 ล าดบัที ่ 2

และนอกราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

โครงการอบรมมคัคเุทศก์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทีด่า้นตา่งๆ เชน่ ดา้นการบรกิาร ดา้นท าความสะอาด รวมคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9 

ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 101 ล าดบัที ่ 5

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาคนพกิารปฏบิตังิานในหน่วยงานภาครัฐรวมคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนคนพกิารทีน่ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะตอ้งรับเขา้ท างานและจ านวน

เงนิทีน่ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการจ าตอ้งน าเขา้กองทนุสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร(ฉบบัที ่ 2)

พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 121 ล าดบัที ่ 1

คา่จา้งเหมาเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานทีอ่ทุยานวทิยาศาสตร์

หนองนารี

โครงการสง่เสรมิคนพกิารท างานในหนว่ยงานภาครฐั
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จ านวน 400,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 160,000         บาท

จ านวน 130,000         บาท

จ านวน 125,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 160,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 30,000           บาทวสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบลิ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  
ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 
เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง) ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ

วสัดกุารเกษตร

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดงุานบา้นงานครวั

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดกุอ่สรา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก
และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน
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รวม 1,780,000    บาท

จ านวน 1,500,000      บาท

จ านวน 220,000         บาท

จ านวน 60,000           บาท

รวม 28,800         บาท

รวม 28,800         บาท

จ านวน 28,800           บาท

จ านวน 22,000           บาท

จ านวน 4,300             บาท

คา่บรกิารโทรศพัท์

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้
จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

คา่น า้ประปา

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

คา่ครภุณัฑ์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

งบลงทนุ

เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่ 1 จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 นิว้ จ านวน
1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะ
พืน้ฐานดงันี้

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่ 3.0 GHz

 - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืดกีวา่ ดงันี้
   1. เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื

   2. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิตัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 

Processing Unitทีส่ามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB หรอื

   3. มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 2 GB

 - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4 หรอืดกีวา่ มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 GB

 - มหีน่วยจัดเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนดิ SATA หรอืดกีวา่ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 1 TB หรอืชนดิ

Solid State Disk ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - ม ี DVD-RW หรอืดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือ่ขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดกีวา่ 
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ชอ่ง

 - มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 - มจีอภาพแบบ LED หรอืดกีวา่ ม ี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 และมขีนนาดไมน่อ้ยกวา่

 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 65 ล าดบัที ่ 1 

เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครือ่ง

จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้
 - เป็นเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างขาวด าไมน่อ้ยกวา่ 20 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 8.8 ภาพตอ่นาท ี (ipm) 

 - มคีวามเร็วในการพมิพร์่างสไีมน่อ้ยกวา่ 10 หนา้ตอ่นาท ี (ppm) หรอื 4.5 ภาพตอ่นาท ี (ipm)

 - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดกีวา่ จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ชอ่ง

 - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน่อ้ยกวา่ 50 แผน่

 - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, legal และ Custom

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 65 ล าดบัที ่ 1
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จ านวน 2,500             บาทเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครือ่ง จัดซือ้ตามเกณฑร์าคากลางและ
คณุลกัษณะพืน้ฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์ ณ ปัจจบุนั โดยมคีณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี้

 - มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts)

 - สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกวา่ 15 นาที

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 65 ล าดบัที ่ 1



185

รวม 2,455,500    บาท

รวม 240,000       บาท

รวม 240,000       บาท

จ านวน 216,000         บาท

จ านวน 24,000           บาท

รวม 115,500       บาท

รวม 500              บาท

จ านวน 500                บาท

รวม 25,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 15,000           บาท

รวม 90,000         บาท

จ านวน 15,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

คา่ใชส้อย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

คา่จา้งเหมาบรกิาร

ธันวาคม 2559

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดสุ านกังาน

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม พ.ร.บ.

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ  และพนักงานจา้งท่ัวไป เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และแผนอตัราก าลงั 3 ปี

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆา่สตัว ์

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนิผลงานพนักงานเทศบาล  คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สอบแขง่ขนั คา่ตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรอืจัดจา้ง คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคมุ

คา่วสัดุ

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

การกอ่สรา้ง เงนิรางวลัการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ซึง่มาชว่ยปฏบิตังิานรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมัน่คง ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามค าสัง่เทศบาลฯ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่ง
หนึง่อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9
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จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 60,000           บาท

งบลงทนุ รวม 2,100,000    บาท

รวม 1,150,000    บาท

รวม 1,150,000      บาท

จ านวน 1,150,000      บาท

รวม 950,000       บาท

รวม 500,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

รวม 450,000         บาท

จ านวน 450,000         บาท

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 39 ล าดบัที ่ 1

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

วสัดงุานบา้นงานครวั

วสัดกุอ่สรา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ เชน่ แอลกอฮอล ์ น ้ายาตา่งๆ สายยาง หลอดแกว้ 
เวชภัณฑ ์ เคมภัีณฑ ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง)  ถงุมอื ส าล ี ผา้พันแผล เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ

วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  
ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

คา่ครภุณัฑ์

จดัซือ้เครือ่งลวกสกุร แบบ 1 ลกูกลิง้

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งลวกสกุร แบบ 1 ลกูกลิง้ จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด โดยมคีณุลกัษณะดงันี้

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 - เป็นเครือ่งลวกและป่ันขนสกุร แบบ Combine ลกูกลิง้เดีย่ว

 - โครงสรา้งท าดว้ยสแตนเลส

 - สามารถใชก้บัหมนู ้าหนัก 60 - 200 กโิลกรัม

 - มอเตอรข์บัแกนลกูกลิง้ป่ันขน ขนาด 4 แรงมา้ 

ครุภณัฑอ์ ืน่

 - ใชไ้ฟฟ้า 380 V/50 Hz

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558 

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 68 ล าดบัที ่ 1

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

คา่กอ่สรา้งส ิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งร ัว้โรงฆา่สตัว ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรัว้โรงฆา่สตัว  ์ และโรงเชอืดววั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ กอ่สรา้งรัว้ ค.ส.ล. ความสงูประมาณ 

เลขที ่ 43/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 72 ล าดบัที ่ 1 

2 เมตร ความยาวประมาณ 98 เมตร และกอ่สรา้งโรงเชอืดววั ค.ส.ล. ความกวา้งประมาณ 6 เมตร ความยาว
ประมาณ 8 เมตร พืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ 48 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง

ชุมชนที ่14 (คลองศาลา)

พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา 

โครงการซอ่มแซมอาคารโรงฆา่สตัว ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรับปรุงอาคารโรงฆา่สตัว ์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ ขนาดอาคาร 24.00x24.00 เมตร จ านวน 
1 หลงั คดิเป็นพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ 576.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 
เลขที ่ 44/2561 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 
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รวม 44,577,530   บาท

 รวม 44,577,530   บาท

รวม 44,577,530   บาท

รวม 4,450,000    บาท

  คา่ช าระหนีเ้งนิกูธ้นาคารกรุงไทย รวม 4,450,000      บาท

จ านวน 4,450,000      บาท

รวม 1,200,000    บาท

รวม 1,200,000      บาท

จ านวน 1,200,000      บาท

รวม 1,853,500      บาท

รวม 610,000         บาท

รวม 23,844,000     บาท

รวม 4,608,000      บาท

เพชรบรูณ์ ส าหรับจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม คา่จา้งเหมาบคุคลท าความ 
สะอาดของสถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร คา่สาธารณูปโภค คา่ครุภัณฑ ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ ใหแ้กส่ถานขีนสง่ผูโ้ดยสารของเทศบาลเมอืง

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ทัง้ 17 ชมุชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

สถานขีนสง่ผูโ้ดยสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16

เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทนุประกนัสงัคมส าหรับพนักงานจา้ง โดยค านวณตัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน  

เงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่

เพือ่ช าระหนีเ้งนิกูค้า่กอ่สรา้งโครงการอทุยานวทิยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะหนองนารี วงเงนิกู ้ 80,000,000   

บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 ตอ่ปี (คา่กอ่สรา้งตามสญัญา 79,600,000 บาท) สญัญาเงนิกูป้ระจ า 

35,096,911.63 บาท)

  หนองนารี

คา่ช าระดอกเบีย้

แผนงานงบกลาง

คา่ช าระหนีเ้งนิตน้

   งบกลาง

งานงบกลาง

      งบกลาง

  คา่ช าระหนีเ้งนิกูธ้นาคารกรุงไทย

บาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15  ตอ่ปี (คา่กอ่สรา้งตามสญัญา 79,600,000  บาท)  สญัญาเงนิกูป้ระจ า 
เพือ่ช าระดอกเบีย้คา่กอ่สรา้งโครงการอทุยานวทิยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะหนองนารี วงเงนิกู ้ 80,000,000   

2 พฤษภาคม 2550  ช าระดอกเบีย้ทกุเดอืน จ านวน 20 ปี (เงนิตน้คงเหลอื 39,546,911.63 บาท)  

  คา่กอ่สรา้งอทุยานวทิยาศาสตร ์ณ สวนสาธารณะ

  หนองนารี

  คา่กอ่สรา้งอทุยานวทิยาศาสตร ์ณ สวนสาธารณะ

2 พฤษภาคม 2550 ช าระทัง้หมด 20 งวด ช าระงวดที ่ 12 คงเหลอืจ านวน 8 งวด (เงนิตน้คงเหลอื 

หรอืเงนิทีจ่า่ยเพิม่ใหแ้กพ่นักงานจา้งทีเ่ทศบาลจะตอ้งจา่ย เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533

เบ ีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ

เบ ีย้ยงัชพีคนพกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยังชพีคนพกิารในเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ทัง้ 17 ชมุชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่

ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2560 หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง

พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 119 ล าดบัที ่ 6

ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ มท 0810.6/ว 24 ลงวนัที ่ 4 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ 

เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 119 ล าดบัที ่ 7

พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
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รวม 42,000           บาท

รวม 2,124,140      บาท

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั รวม 1,021,330      บาท

จ านวน 271,330         บาท

จ านวน 150,000         บาท

จ านวน 600,000         บาท

รวม 30,000           บาท

จ านวน 3,134,560      บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560

0808.5/ว 30 ลงวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2554

เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชพีใหก้บัผูรั้บบ านาญถา่ยโอน ตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่ มท

เงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีผูร้บับ านาญ (ชคบ.)

และเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล เป็นไปตามหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  ที ่ มท

สว่นทอ้งถ ิน่ (กบท.)

เงนิส ารองจา่ย

ตามหนังสอืสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ที ่ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวนัที ่ 28 มถินุายน 2555

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  โดยตัง้จา่ยตามหลกัเกณฑก์ารจา่ยรอ้ยละ 1/6  

ของรายรับจรงิประจ าปีทีผ่า่นมายกเวน้เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภท ทีย่ังคา้งจา่ย 

จัดสรรรายหัวที ่ สปสช.ใหค้นละ 45 บาท/ประชากร เทศบาลฯ ตอ้งสมทบเขา้ 60%  เป็นไปตามแผนพัฒนา 

จัดท าป้ายสญัญาณไฟจราจร หรอือปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการควบคมุการสญัจรและอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะดงักลา่ว ฯลฯ 

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564  หนา้ที ่ 51  ล าดบัที ่ 4

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการจราจรและจัดหาอปุกรณ์ในสิง่ทีป่ระชาชนไดรั้บประโยชน์ เชน่ การทาสตีเีสน้ แผงกัน้  

วาตภัย อคัคภัีย ไฟป่าและหมอกควนั และโรคตดิตอ่ เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉนิทีม่สีาธารณภัยเกดิขึน้หรอืการบรรเทาปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

รอ้ยละ 2 ของรายไดต้ามประมาณรายรับทกุประเภท ไมร่วมรายไดจ้ากพันธบตัร เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้

เงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บับ านาญขา้ราชการถา่ยโอน

เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ จ านวนประชากร 22,450 คน จาก สปสช.วงเงนิ 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีใหก้บัผูรั้บบ านาญ เป็นไปตามหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสอืส านักงานกองทนุ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษในกรณีพนักงาน ลกูจา้งประจ า พนักงานจา้ง ถงึแกค่วามตายในระหวา่งรับราชการ
โดยจา่ยเงนิชว่ยพเิศษจ านวนสามเทา่ของเงนิเดอืนใหแ้กผู่ม้สีทิธไิดรั้บ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การจา่ยเงนิเดอืน 

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

0808.5/ว 29 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมาย  โดยจา่ยตามหลกัเกณฑอ์ตัรา

เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 มาตรา 23

โดยพจิารณาจา่ยจากเงนิคา่ปรับตามกฎหมายจราจร เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่ มท

 - คา่ใชจ้า่ยในการจดัจราจร

0313.4/ว 3203 ลงวนัที ่ 4 ตลุาคม 2539

เป็นสว่นรวมเทา่นัน้ เชน่ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอทุกภัย น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดนิถลม่ ภัยแลง้ ภัยหนาว 

อ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย

เงนิชว่ยพเิศษ

เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดสใ์นเขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ทัง้ 17 ชมุชน เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล

 - คา่บ ารุงสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย

 - เงนิสมทบหลกัประกนัสขุภาพ

พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขถงึฉบบัที ่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

เพือ่ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 หนา้ที ่ 120  ล าดบัที ่ 8
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จ านวน 1,000,000      บาท

จ านวน 150,000         บาท

ทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560

0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 29 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.5/ว 30 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560

0808.5/ว 29 ลงวนัที ่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น

ทางการศกึษาถา่ยโอน เป็นไปตามหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  ที ่ มท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จลกูจา้งประจ า เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่ มท 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)  ส าหรับขา้ราชการพนักงานเทศบาลและบคุลากร

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)

เงนิบ าเหน็จลกูจา้งประจ า
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เป็นเงนิ 1,669,320      บาท

รวม 1,669,320      บาท

จ านวน 60,000           บาท

จ านวน 1,609,320      บาท

เป็นเงนิ 2,113,000      บาท

รวม 1,516,000      บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 66,000           บาท

จ านวน 50,000           บาท

เงนิรางวลัเจา้หนา้ที่ จ านวน 130,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

ส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยการก าหนดอตัราเงนิประจ าต าแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2551

เบีย้กรรมการและเงนิโบนัส (ฉบบัที ่ 16) พ.ศ. 2559

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 2551

เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวของพนักงานสถานธนานุบาล  (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2555

กรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ที ่ มท 0801.5/ว 18 ลงวนัที่

เพือ่จา่ยเป็นคา่สมทบเงนิสะสมใหก้บัพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคา่จา้งประจ า เป็นไปตามระเบยีบ

เพือ่จา่ยใหก้บัเจา้หนา้ทีผู่ด้ าเนนิการจ าหน่ายทรัพยห์ลดุจ าน า เป็นไปตามหนังสอืสัง่การส านักงาน จ.ส.ท. 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหผู้ต้รวจการสถานธนานุบาล ผูป้ฏบิตัหินา้ทีแ่ทนผูต้รวจการสถานธนานุบาลและ  

 15 มกราคม 2550

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ย

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอตัราเดอืนละ 5,500  บาท เป็นไปตามหนังสอืสัง่การของส านักงาน

ที ่ มท 0801.5/ว18 ลงวนัที ่ 15 มกราคม 2550 หนังสอืส านักงาน จ.ส.ท. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

ที ่ มท 0801/ว 1509 ลงวนัที ่ 17 พฤศจกิายน 2551 และหนังสอืส านักงาน จ.ส.ท. กรมสง่เสรมิ

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้    9,675,430    บาท    จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษี

จดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุงบท ัว่ไป  แยกเป็น

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่จา้งลกูจา้งประจ า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลกูจา้งประจ าใหแ้กพ่นักงานสถานธนานุบาล จ านวน 1,543,320  บาท และเงนิปรับปรุง
คา่จา้งประจ า จ านวน 66,000  บาท เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยคา่จา้ง คา่ตอบแทน

เงนิประจ าต าแหนง่

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ ผูจั้ดการสถานธนานุบาล ผูช้ว่ยผูจั้ดการสถานธนานุบาล ตามระเบยีบ

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกจิการสถานธนานบุาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบรูณ์

เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานตรวจสอบทรัพยจ์ าน า เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน จ.ส.ท. กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่พาหนะเหมาจา่ย

เงนิสมทบเงนิสะสม

คา่เบีย้เล ีย้งจ าหนา่ยทรพัยห์ลดุ

เงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราว

การปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0801.5/ว 897 ลงวนัที ่ 31 กรกฎาคม 2549

ส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยเงนิสะสมและเงนิสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ พ.ศ. 2535
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จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 60,000           บาท

จ านวน 700,000         บาท

จ านวน 240,000         บาท

รวม 317,000         บาท

รวม 100,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

รวม 107,000         บาท

จ านวน 30,000           บาท

จ านวน 2,000             บาท

จ านวน 25,000           บาท

ปฏบิตังิาน และวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการจัดงานของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2559

เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

(พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงรับจ าน า พ.ศ. 2505 ขอ้ 6 (2) (ข)

ปกครอง ที ่ มท 0303/542 ลงวนัที ่ 30 เมษายน 2536

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการ ใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมตอ่ใบอนุญาตโรงรับจ าน า ประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 5 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประกนัอคัคภัีย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน จ.ส.ท. กรมการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอกใหก้ระท าการตา่งๆ รวมทัง้คา่แรงจา้งมาท าของและรับสง่ของ ฯลฯ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร

เงนิชว่ยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล

คา่อาหาร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาลใหแ้กพ่นักงานสถานธนานุบาล และบคุคลในครอบครัวทีม่สีทิธ ิ เป็นไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารประจ าวนัท าการใหแ้ก ่ พนักงานสถานธนานุบาล เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท.

เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไ้ดรั้บคา่จา้งถงึขัน้สงูของต าแหน่งใหแ้ก่  พนักงาน

คา่ใชส้อย

สถานธนานุบาล เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษของพนักงานสถาน

คา่ตอบแทนพเิศษ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต

คา่เบีย้ประกนัอคัคภียั

ตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 

คา่เชา่บา้น

สถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

ธนานุบาลผูไ้ดรั้บเงนิคา่จา้งถงึขัน้สงูหรอืใกลถ้งึขัน้สงูของต าแหน่ง  พ.ศ. 2550

จ.ส.ท. วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2560

2551 และตามหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

วา่ดว้ยการจา่ยเงนิคา่อาหารประจ าวนัท าการของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ. 2549

ส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานสถานธนานุบาลทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นได  ้ เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงานพนักงานสถานธนานุบาล  ทีม่สีทิธเิบกิเงนิชว่ยเหลอื
การศกึษาบตุร เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรพนักงาน

และนอกราชอาณาจกัร

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

คา่จา้งเหมาบรกิาร
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จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

รวม 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 100,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

รวม 150,000         บาท

จ านวน 50,000           บาท

จ านวน 20,000           บาท

จ านวน 3,000             บาท

จ านวน 10,000           บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  
ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  
ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม

วสัดงุานบา้นงานครวั

กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

วสัดกุอ่สรา้ง

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง

พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ปกครอง ที ่ มท 0304/ว 1638 ลงวนัที ่ 24 ธันวาคม 2544

เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ

คา่วสัดุ

ใชง้านไดต้ามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดสุ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 

ตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ที ่ มท 0801.5/ว

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถ 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิใหแ้กเ่ทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน จ.ส.ท. กรมการ

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตรวจสอบบญัชแีละรับรองงบการเงนิของสถานธนานุบาล ใหแ้กส่ านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ เป็นไป

524 ลงวนัที ่ 21 มนีาคม 2557

เพือ่จา่ยรับรองหรอืเลีย้งรับรองของสถานธนานุบาล และเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมวนัทีร่ะลกึสถาน
ธนานุบาล ฯลฯ

คา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ

คา่สอบบญัชี

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร

คา่รบัรอง
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จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 7,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 40,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

รวม 130,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 8,000             บาท

จ านวน 7,000             บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 5,000             บาท

เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม
พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร

วสัดอุ ืน่

สาธารณภัยตา่งๆ ไดแ้ก ่ สายสง่น ้าดบัเพลงิ ทอ่ดดูน ้าดบัเพลงิ หัวฉดีน ้าดบัเพลงิ ขอ้แยกดบัเพลงิ เชอืกโรยตวั
หนา้กากด าน ้า สายแรงดนัอากาศและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัย ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย
ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถจัดประเภทในกลุม่ใดๆ ได ้ เชน่ วสัดอุปุกรณ์ใชส้ าหรับในการบรรเทา

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์
ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ

วสัดคุอมพวิเตอร ์

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

คา่สาธารณูปโภค

คา่ไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้
จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

คา่น า้ประปา

คา่บรกิารโทรศพัท์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่โทรภาพ (โทรสาร)  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ

คา่บรกิารไปรษณีย์

เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย ์ เชน่ คา่ไปรษณีย ์ คา่ธนาณัต ิ คา่ดวงตราไปรษณียากร คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ
ในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส ์ (GFMIS) ฯลฯ

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึอนิเทอรเ์น็ตการด์และคา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทวี ี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทยีม ฯลฯ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
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เป็นเงนิ 2,650,400      บาท

รวม 2,650,400      บาท

จ านวน 50,400           บาท

จ านวน 780,000         บาท

จ านวน 1,300,000      บาท

จ านวน 520,000         บาท

 เป็นเงนิ 3,242,710      บาท

งบกลาง รวม 3,242,710      บาท

จ านวน 117,800         บาท

จ านวน 3,000,000      บาท

จ านวน 124,910         บาท

คา่ใชจ้า่ยฝ่ายอ านวยการ

งบรายจา่ยอืน่

เงนิท านบุ ารุงทอ้งถ ิน่ 30% 

บ าเหน็จรางวลั 20% 

เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยการจัดสรรก าไรสทุธขิองสถานธนานุบาล ขององคก์รปกครอง

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระดอกเบีย้เงนิกู ้ กบท.  ตามสญัญาเลขที ่ 325/8/2557  ลงวนัที ่ 4  มถินุายน 2557 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ดอกเบีย้เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการขอกูเ้งนิและคา่ธรรมเนยีมในการขอกูเ้งนิ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพน้จากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  โดยค านวณในอตัรารอ้ยละ 2

เป็นการจา่ยงวดที ่ 5

งบกลาง

คา่ช าระดอกเบีย้เงนิกู ้

คา่ช าระดอกเบีย้เงนิกูธ้นาคาร

สถานธนานบุาล

เงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพน้จากการเป็นพนกังาน

ของรายไดข้องปีทีล่ว่งมา ตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ที ่ มท 0801.5/ว 1324 ลงวนัที ่ 14 มถินุายน 2561

ธนานุบาล เทศบาล จังหวดั และส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
เพือ่จา่ยเป็นเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้กเ่จา้หนา้ที ่ ทีป่ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัสถานธนานุบาลฯ ไดแ้ก ่ พนักงานสถาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยฝ่ายอ านวยการ ตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ที ่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวนัที ่ 25 มถินุายน 2561

เพือ่จา่ยสมทบเขา้เป็นทนุด าเนนิการของสถานธนานุบาล เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยการจัดสรร

เพือ่จา่ยเป็นเงนิท านุบ ารุงทอ้งถิน่ใหแ้ก่ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เป็นไปตามระเบยีบส านักงาน จ.ส.ท. วา่ดว้ยการ

รายจา่ยอืน่

ทนุด าเนนิการของสถานธนานบุาล 50 % 

จัดสรรก าไรสทุธขิองสถานธนานุบาล ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

ก าไรสทุธขิองสถานธนานุบาล ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557
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เป็นเงนิ 799,000         บาท

รวม 799,000         บาท

จ านวน 708,000         บาท

เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง จ านวน 91,000           บาท

เป็นเงนิ 622,000         บาท

รวม 125,000         บาท

จ านวน 125,000         บาท

คา่ใชส้อย รวม 179,000         บาท

รวม 30,000           บาท

จ านวน 30,000           บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร รวม 118,000         บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 108,000         บาท

งบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

จ านวน 167,000 บาท ตัง้จา่ยจากสถานขีนสง่ จ านวน 541,000 บาท)

ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัที่

25 พฤษภาคม 2550

คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่จา้งเหมาจัดท าสือ่เผยแพร่ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 9

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางไปราชการ เชน่ 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารทีจ่อดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการกจิการสถานขีนสง่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบรูณ์

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้    1,585,000    บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้ก่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป  

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก ่ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป (ตัง้จา่ยจากแผนงาน

อยา่งใด คา่จา้งเหมาท าความสะอาดภายในอาคารส านักงานเทศบาล คา่จา้งเหมาบรษัิทรักษาความปลอดภัย 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ พนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า และพนักงานจา้ง

หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุงบท ัว่ไป    แยกเป็น

งบบคุลากร

หมวดเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

คา่จา้งพนกังานจา้ง

งบด าเนนิงาน

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

คา่จา้งเหมาบรกิาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอืเขา้ปกหนังสอื คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนัภัยรถยนต ์ คา่ซกัฟอก
คา่เชา่ทรัพยส์นิ คา่โฆษณาและเผยแพร่ คา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งเหมาบรกิารโดยผูรั้บจา้งท าอยา่งหนึง่

ธันวาคม 2559

คา่จา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารฯ

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดภายนอก ภายใน บรเิวณอาคารสถานขีนสง่ผูโ้ดยสารเทศบาลเมอืง
เพชรบรูณ์ ท าความสะอาดหอ้งน ้าสขุาสาธารณะ ฯลฯ (ตัง้จา่ยจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง
ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน 108,000 บาท)
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จ านวน 1,000             บาท

จ านวน 30,000           บาท

รวม 95,000           บาท

จ านวน 45,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 10,000           บาท

จ านวน 3,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 5,000             บาท

จ านวน 1,000             บาท

ขาตัง้กลอ้ง ขาตัง้เขยีนภาพ เลนสซ์มู กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร ์ พูก่นัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ารด์  

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน สายไมล ์ เพลา ตลบัลกูปืน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ เชน่ ฟิวส ์ เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูตะ๊ ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม แกว้น ้าจานรอง
กระจกเงา ถาด มดี ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

วสัดงุานบา้นงานครวั

ผานไถกระทะ เครือ่งดกัแมลง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560

วสัดกุอ่สรา้ง

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกนัและก าจัดศตัรูพชืและสตัว ์ พันธุพ์ชื ปุ๋ ย พันธุส์ตัวปี์ก

2560 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่ 10 พ.ศ. 2558

วสัดกุารเกษตร

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาไม ้ ทนิเนอร ์ ส ี แปรงทาส ี ปนูซเีมนต ์ ปนูขาว  
ทราย อฐิหรอืซเีมนตบ์ล็อก กระเบือ้ง สงักะส ี ตะป ู คอ้น คมี จอบ เสยีม เหล็กเสน้ เครือ่งวดัขนาดเล็ก  

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

ฟิลม์สไลด ์ แถบบนัทกึเสยีงหรอืภาพ (ภาพยนตร ์ วดีโีอ แผน่ซดี)ี  รูปสหีรอืขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย

และสตัวน์ ้า วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพันธุพ์ชื ผา้ใบหรอืผา้พลาสตกิ สปรงิเกลอร ์ จอบหมนุ จานพรวน

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลปิ เป๊ก 
เข็มหมดุ เทปพวีซี ี แบบใส กระดาษคารบ์อน น ้ายาลบค าผดิ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมดุบญัช ี
สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ ธงตราสญัลักษณ์ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซือ้หรอืจา้งพมิพ ์  
ของใชใ้นการบรรจหุบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กญุแจ

พระบรมฉายาลกัษณ์ นาฬกิาตัง้หรอืแขวน เครือ่งค านวณเลข รวมทัง้เป็นคา่จัดซือ้หนังสอื ระเบยีบ กฎหมาย  

สวติชไ์ฟฟ้า รชีสีเตอร ์ มฟูวิง่คอยส ์ คอนแดนเซอร ์ ขาหลอดฟลอูอเรสเซนช ์ เบรกเกอร ์ สายอากาศส าหรับวทิยุ
เครือ่งรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทยีม โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรอืกา้น หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน

พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ขาตัง้ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบงัคบัทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท ์ หัวแรง้ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

ทอ่น ้าบาดาล ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม ราวพาดผา้ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้

จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

น ้ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอตและสกรู ฟิลม์กรองแสง สญัญาณไฟกระพรบิ ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.

การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

แกส๊หงุตม้ น ้ามันจารบ ี น ้ามันเครือ่ง ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.  

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซมครุภัณฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และทรัพยส์นิอืน่ๆ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้

ดงูาน ฯลฯ
เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคลทีไ่ปนเิทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชม หรอืทัศนศกึษา

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามันดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา กา๊ส

ตามปกต ิ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

คา่วสัดุ

วสัดสุ านกังาน

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทศบาล คา่หนังสอืพมิพ ์ คา่วารสาร ฯลฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิาร
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จ านวน 6,000             บาท

รวม 223,000         บาท

จ านวน 156,000         บาท

จ านวน 55,000           บาท

จ านวน 12,000           บาท

เป็นเงนิ 124,000 บาท

รวม 124,000 บาท

รวม 124,000 บาท

จ านวน 106,000         บาท

จ านวน 18,000           บาท

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 6) หนา้ที ่ 69 ล าดบัที ่ 2

(ตัง้จา่ยจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
โครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน 18,000 บาท) 

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558

และแผนพัฒนาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 1) หนา้ที ่ 56 ล าดบัที ่ 5

 - โครงสรา้งไมเ้นือ้แข็ง

 - พืน้น่ังและพนักหลงัพงิไมอ้ดัตแีบบ และดดัขึน้รูปตามแบบ บฟุองน ้าอยา่งด ี หุม้หนัง PVC ประกอบดว้ย

 1) โซฟายาว ขนาด 3 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ตวั กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 180 ซม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 80 ซม. 

 2) โซฟาเดีย่ว ขนาด 1 ทีน่ั่ง จ านวน 2 ตวั กวา้งไมน่อ้ยกวา่ 85 ซม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ 80 ซม.

สงูไมน่อ้ยกวา่ 80 ซม. 

สงูไมน่อ้ยกวา่ 80 ซม. 

ดงันี้

โครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน 106,000 บาท) 

ชุดรบัแขกขนาด 5 ทีน่ ัง่

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ชดุรับแขก ขนาด 5 ทีน่ั่ง จ านวน 1 ชดุ จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด โดยมคีณุลกัษณะ

(ตัง้จา่ยจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

เกา้อ ีแ้ถวส าหรบัผูโ้ดยสารน ัง่พกัคอย ขนาด 4 ทีน่ ัง่ตดิกนั

 - โครงสรา้งเหล็กแข็งแรง

 - ทีร่องน่ังและพนักพงิหลงัเจาะรู

 - ดดัขึน้รูปหลอ่เป็นแผน่เดยีวกนั

 - มขีนาดความกวา้งไมน่อ้ยกวา่ 75 ซม.xยาวไมน่อ้ยกวา่ 232 ซม.xสงูไมน่อ้ยกวา่ 88 ซม.

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เกา้อีแ้ถวส าหรับผูโ้ดยสารน่ังพักคอย ขนาด 4 ทีน่ั่งตดิกนั จ านวน 20 ตวั จัดซือ้ตามราคา
ทอ้งตลาด โดยมคีณุลกัษณะดงันี้

 3) โตะ๊กลาง จ านวน 1 ตวั

เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่ 9 มถินุายน 2558

คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑส์ านกังาน

เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัทพ์ืน้ฐาน คา่โทรศพัทเ์คลือ่นที่ ฯลฯ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่ว และคา่ใช ้

งบลงทนุ

พวิเตอรห์รอืซอฟแวรท์ีม่รีาคาหน่วยหนึง่ไมเ่กนิ 20,000 บาท เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจา้งและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปาในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ (ตัง้จา่ยจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด

เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู  หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับคอมพวิเตอร์

156,000 บาท)

คา่น า้ประปา

วสัดคุอมพวิเตอร ์

เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในส านักงาน และในทีส่าธารณะ ฯลฯ (ตัง้จา่ยจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด
งบกลาง ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน

ตลบัผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์ แผน่กรองแสง สายเคเบิล้ แผงแป้นอกัขระหรอืแป้นพมิพ์ เมนบอรด์ เมมโมรีช่ปิ
เมาส ์ เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนกิส ์ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มลูแบบตา่งๆ โปรแกรมคอม

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่สาธารณูปโภค

งบกลาง ประเภทเงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่ จากเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ จ านวน
55,000 บาท)

จา่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่เลขหมายโทรศพัท์ คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

คา่ไฟฟ้า
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เป็นเงนิ 40,000           บาท

งบกลาง รวม 40,000           บาท

จ านวน 40,000           บาท

เพือ่จา่ยสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมส าหรับพนักงาน โดยค านวณตัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 5  ของเงนิเดอืนหรอืเงนิ

ทีจ่า่ยเพิม่ใหแ้กพ่นักงานจา้งทีเ่ทศบาลจะตอ้งจา่ย เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533

งบกลาง

ประเภทเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม


