99
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทว่ ั ไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาเภอเมือง จ ังหว ัดเพชรบูรณ์
ิ้
ประมาณการรายจ่ายรวมทงส
ั้ น
335,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จ ัดเก็บเอง
หมวดภาษีจ ัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทว่ ั ไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทว่ ั ไป
งานบริหารทว่ ั ไป
งบบุคลากร

รวม
รวม

23,197,340
16,237,740

บาท
บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
6,154,560
บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จานวน
1,429,920
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เป็ นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรี
จานวน
351,000
บาท
และรองนายกเทศมนตรี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให ้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จานวน
351,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให ้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เป็ นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการและทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
จานวน
459,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ เลขานุการ และทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี เป็ นไปตามระบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
จานวน
3,563,640
บาท
และสมาชิกสภาเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล เป็ นไปตาม
ระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
10,083,180
บาท
เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
7,395,600
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
321,600
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
411,600
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
240,480
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
1,522,800
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
191,100
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัวคราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
6,944,000
บาท
ค่าตอบแทน
รวม
505,000
บาท
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
20,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้ หรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ
้ ประชุม
ค่าเบีย
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล การแปรญัตติ
และในกิจการอืน
่ ของสภาเทศบาล ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืน
่ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย
้ ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
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ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
225,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
150,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
100,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
้ อย
ค่าใชส
รวม
4,853,400
บาท
่
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึงบริการ
จานวน
892,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
460,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานสาน ักปล ัดเทศบาล
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาพนักงานบริการเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านสานั กปลัดเทศบาล และระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไป
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 123 ลาดับที่ 2
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานธุรการ
จานวน
216,000
บาท
ฝ่ายอานวยการ สาน ักปล ัดเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาพนักงานบริการเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านสานั กปลัดเทศบาลและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
พ.ร.บ.การจัดซือ
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วก ับการร ับรองและพิธก
ี าร
จานวน
350,000
บาท
ค่าร ับรอง
จานวน
200,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต ้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย
่ มชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน การประชุมต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
้ งร ับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ
ค่าเลีย
จานวน
50,000
บาท
หรือคณะอนุกรรมการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลีย
้ งรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือตามหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ กับองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ หรือองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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้ า่ ยในพิธท
ค่าใชจ
ี างศาสนาและร ัฐพิธ ี
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานรัฐพิธต
ี า่ งๆ หรือกิจกรรมทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น
งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธ ี งาน 12 สิงหามหาราชินี งานวันปิ ยมหาราช งานเฉลิมพระเกียรติ
งานวันชาติไทย 5 ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม งานเทิดพระเกียรติ งานพิธก
ี ารทาง
ศาสนาพุทธ งานพิธพ
ี ราหมณ์ตา่ งๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
3,111,400
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
446,400
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
้จ่
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
้ า่ ยในการเลือกตงสมาชิ
ค่าใชจ
ั้
กสภาเทศบาล
จานวน
1,500,000
บาท
หรือผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลหรือผู ้บริหารท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่ารับรอง ค่าจ ้างเหมา ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 161
และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ลาดับที่ 3
โครงการส่งเสริมการพ ัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตงั้
จานวน
30,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ เช่น ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
่ ี
ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สึป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 161 ลาดับที่ 4
ค่าพวงมาล ัย ช่อดอกไม้ กระเชา้ ดอกไม้ และพวงมาลา
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดอกไม ้ พวงมาลาและพานประดับพานพุม
่ ดอกไม ้ เพือ
่ มอบให ้แก่บค
ุ คลต่างๆ หรือวาง ณ
อนุสาวรีย ์ หรือศพผู ้มีเกียรติ ตามแต่กรณีในนามของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ เป็ นส่วนรวมตามความ
เหมาะสมและประหยัด
ค่าสินไหมทดแทน
จานวน
10,000
บาท
สาหรับเบิกจ่ายให ้ผู ้เสียหายกรณีทย
ี่ านพาหนะของเทศบาลทาให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุฯลฯ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
โครงการจ ัดงานว ันท้องถิน
่ ไทย
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันท ้องถิน
่ ไทย เช่น ค่าดอกไม ้ในพิธฯี ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 165 ลาดับที่ 6
โครงการจ ัดงานว ันเทศบาล
จานวน
40,000
บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าดอกไม ้ในพิธฯี ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 163 ลาดับที่ 5
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โครงการฝึ กอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงาน
จานวน
1,000,000
บาท
ของผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พน ักงานเทศบาล
ั ัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลูกจ้างประจา และพน ักงานจ้าง สงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมเสริมสร ้างประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของผู ้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนักงานจ ้าง สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
่ ี พ.ศ.
ในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2561 - 2564 หน ้าที่ 159 ลาดับที่ 2
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผูบ
้ ริหาร
จานวน
50,000
บาท
สมาชิกสภาเทศบาล พน ักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพน ักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนักงานจ ้าง เพือ
่ พัฒนาและส่งเสริมความรู ้ด ้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 158 ลาดับที่ 1
โครงการพ ัฒนาว ัดเนือ
่ งในกิจกรรมว ันเข้าพรรษา
จานวน
5,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาวัดเนือ
่ งในกิจกรรมวันเข ้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
และการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 80 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
500,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ค่าว ัสดุ
รวม
1,209,000
บาท
ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
400,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
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ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
70,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
300,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุการเกษตร
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
9,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
130,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุอน
้ จัดจ ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดได ้ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

รวม
จานวน

376,600
1,200

บาท
บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

120,000

บาท

ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
149,400
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว
และค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
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ค่าบริการไปรษณีย ์
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณีย ์ เช่น ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณั ต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสือ
จานวน
6,000
บาท
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
เช่น
ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการใช ้ระบบ
่ สารอืน
อินเทอร์เน็ ต รวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ดและค่าสือ
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล
้ ทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
งบลงทุน
รวม
15,600
บาท
ค่าครุภ ัณฑ์
รวม
15,600
บาท
ครุภ ัณฑ์สาน ักงาน
รวม
4,600
บาท
โต๊ะหมูบ
่ ช
ู า9
จานวน
2,800
บาท
้ โต๊ะหมูบ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ ช
ู า ทาด ้วยไม ้สีโอ๊ค กระจังทอง มีโต๊ะหมูบ
่ ช
ู า 9 ตัว ความกว ้างตัวละไม่น ้อยกว่า 5 นิว้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มีฐานรองโต๊ะหมู่ จานวน 1 ชุด เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 43 ลาดับที่ 2
โต๊ะรองกราบ
จานวน
1,800
บาท
้ โต๊ะรองกราบขนาดกว ้างไม่น ้อยกว่า 45 ซม. ยาวไม่น ้อยกว่า 45 ซม. สูงไม่น ้อยกว่า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือ
45 ซม. จานวน 1 ตัว เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนา
่
ท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 43 ลาดับที่ 2
ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานคร ัว
รวม
11,000
บาท
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
จานวน
11,000
บาท
้ ผ ้าม่านในห ้องประชุมชาญอนุสรณ์ ขนาดไม่น ้อยกว่า 4.50x1.50 เมตร พร ้อมอุปกรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
จานวน 1 ชุด ขนาดไม่น ้อยกว่า 2.50x1.50 เมตร พร ้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด ขนาดไม่น ้อยกว่า
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุ
1.90x2.20 เมตร พร ้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุด เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 44 ลาดับที่ 3
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แผนงานบริหารงานทว่ ั ไป
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพน ักงาน

รวม
รวม
รวม
จานวน

8,517,400
4,677,900
4,677,900
3,816,660

บาท
บาท
บาท
บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน

จานวน

121,200

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

121,200

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง

จานวน

564,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง

จานวน

54,840

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
จานวน

3,815,000
177,000
50,000

บาท
บาท
บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550

่ บ้าน
ค่าเชา

จานวน

52,000

บาท

ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม

่ ยเหลือการศก
ึ ษาบุตร
เงินชว

จานวน

75,000

บาท

ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559

107
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซงึ่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ

รวม
รวม
จานวน

2,453,000
1,806,000
300,000

บาท
บาท
บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจ ัดทาข้อมูลและ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพ ัฒนา

จานวน

80,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทาข ้อมูลและรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เช่น ค่าจ ้างเหมาผู ้ออกสารวจ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข ้อ 30 (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีจ
่ ดทะเบียนพาณิชย์

จานวน

108,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีจ
่ ดทะเบียนพาณิชย์ และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือ
ระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่
่
สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 126 ลาดับที่ 4

ั ันธ์
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีง่ านประชาสมพ
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จานวน

216,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีง่ านประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และค่า
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุ
ใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 126 ลาดับที่ 5
2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป

ั ันธ์ผลการดาเนินงานของ
ค่าจ้างเหมาประชาสมพ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จานวน

386,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น
จ ้างเหมาเช่าเวลาผลิตและออกอากาศทาง สวท. เพชรบูรณ์ และสถานีวท
ิ ยุชม
ุ ชน จ ้างเหมา ออกอากาศทาง
เคเบิล
้ ทีวเี พชรบูรณ์ จ ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่ วกิจกรรมผลงานของเทศบาลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
่ ประชาสัมพันธ์ทางวีดท
จ ้างเหมาจัดทาสือ
ี ัศน์ และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 127 ลาดับที่ 6

ื รายงานกิจการ
ค่าจ้างเหมาจ ัดทาหน ังสอ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จานวน

500,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาจัดทาหนังสือรายงานกิจการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และค่าใช ้จ่าย
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 129 ลาดับที่ 7
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป

108
่ ยปฏิบ ัติงานนิตก
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีช
่ ว
ิ าร

จานวน

108,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีช
่ ว่ ยปฏิบต
ั งิ านนิตก
ิ าร และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือ
ระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

่ ยปฏิบ ัติงาน
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีช
่ ว
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

จานวน

108,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีช
่ ว่ ยปฏิบต
ั งิ าน ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ
้จ่
้ จัดจ ้างและการบริหาร
และค่าใช ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกีย
่ วก ับการร ับรองและพิธก
ี าร

จานวน

35,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต ้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย
่ มชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน การประชุมต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ จานวน
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้
ค่าใชจา
่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
และนอกราชอาณาจ ักร

จานวน

242,000

บาท

92,000

บาท

เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559

้ งต้นเกีย
โครงการอบรมความรูเ้ บือ
่ วก ับกฎหมาย
ในชวี ต
ิ ประจาว ัน

จานวน

50,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับกฎหมายในชีวต
ิ ประจาวัน เช่น ค่าวัสดุ
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
่ ี พ.ศ.
ในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2561- 2564 หน ้าที่ 167 ลาดับที่ 8

โครงการอบรมให้ความรูป
้ ลูกจิตสานึกการป้องก ัน
และปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

จานวน

100,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให ้ความรู ้ปลูกจิตสานึกการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561- 2564 หน ้าที่ 166 ลาดับที่ 7

่ มแซม
ค่าบารุงร ักษาและซอ

จานวน

370,000

บาท

ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
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ค่าว ัสดุ
ว ัสดุสาน ักงาน

รวม
จานวน

575,000
80,000

บาท
บาท

้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

250,000

บาท

้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ

ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว

จานวน

10,000

บาท

้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

่
ว ัสดุยานพาหนะและขนสง

จานวน

5,000

บาท

ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

จานวน

10,000

บาท

้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ

ื้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชอ
่

จานวน

25,000

บาท

้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558

ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

45,000

บาท

้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ว ัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

150,000

บาท

้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

110
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า

รวม
จานวน

610,000
550,000

บาท
บาท

จานวน

60,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

ื่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสอ

่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
เช่น
ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการใช ้ระบบ
่
อินเทอร์เน็ ต รวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ดและค่าสือสารอืน
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล
้ ทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม
รวม
รวม
จานวน

24,500
24,500
24,500
22,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหร ับงานประมวลผล
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้ จานวน
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
1 เครือ
่ ง จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พืน
้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
ิ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น ้อยกว่า 6 MB มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่วยความจา ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unitทีส
่ ามารถใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
- มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 42 ลาดับที่ 1

เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 42 ลาดับที่ 1

111
แผนงานบริหารงานทว่ ั ไป
งานบริหารงานคล ัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

11,620,280
7,013,580
7,013,580

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
4,457,160
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน

จานวน

67,200

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
139,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
2,068,080
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
281,940
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

4,349,000
832,000

บาท

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
450,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
132,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
100,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559

้ อย
ค่าใชส

รวม

2,767,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
906,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานด้านเอกสาร
จานวน
540,000
บาท
กองคล ังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบริการจัดการงานเอกสารกองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น
ค่าจ ้างเหมาบริการผู ้มีความรู ้ความสามารถช่วยจัดการงานเอกสาร เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 136 ลาดับที่ 3
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานในฝ่ายพ ัฒนารายได้
จานวน
216,000
บาท
กองคล ังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบริการดาเนินงานด ้านเอกสารและฐานข ้อมูลงานจัดเก็บรายได ้และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 137 ลาดับที่ 4
ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
รายจ่ายเกีย
่ วก ับการร ับรองและพิธก
ี าร
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต ้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย
่ มชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน การประชุมต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
1,741,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
100,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
่ นนคนพอเพียง
โครงการสินค้าชุมชนสูถ
จานวน
1,500,000
บาท
่ นนคนพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนเจ ้าหน ้าที่ ค่าจ ้างเหมา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการสินค ้าชุมชนสูถ
ดนตรี ค่าสนับสนุนการแสดงหรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 และแก ้ไข
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 94 ลาดับที่ 1
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามแผนทีภ
่ าษี
จานวน
141,000
บาท
ิ
และทะเบียนทร ัพย์สน
ิ เช่น ค่าวัสดุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข ้อมูลภาคสนามแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ค่าจ ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ ้างพนักงานสารวจข ้อมูลภาคสนาม ค่าตอบแทนการปฏบัตงิ านนอกเวลาราชการ ฯลฯ
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถน
ุ ายน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 37 ลาดับที่ 2
ิ
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซมทร ัพย์สน
จานวน
100,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

500,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
200,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
10,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้วม
้
ท่อต่างๆ โถส
ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
60,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
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ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
150,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

รวม

250,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสือ
จานวน
50,000
บาท
่ สารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช ้จ่ายเกีย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
่ วกับการใช ้ระบบ
่ สารอืน
อินเทอร์เน็ ต รวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ดและค่าสือ
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล
้ ทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

257,700
257,700

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
48,500
บาท
รถจ ักรยานยนต์
จานวน
48,500
บาท
้ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ ี แบบเกียร์อต
้ ตามราคา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั โนมัต ิ จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
1. ขนาดทีก
่ าหนดเป็ นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขัน
้ ตา่
- กรณีขนาดตา่ กว่า ซีซ ี ทีก
่ าหนดไม่เกิน 5 ซีซ ี หรือขนาดเกินกว่าซีซ ี ทีก
่ าหนดไม่เกิน 5 ซีซ ี
เป็ นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซ ี ทีก
่ าหนดไว ้
- ราคาทีก
่ าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
้ รถจักรยานยนต์ ให ้มีคณ
- การจัดซือ
ุ สมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 47 ลาดับที่ 4
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
209,200
บาท
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
จานวน
130,000
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย แบบที่ 1 จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 Core) หรือดีกว่า สาหรับคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
ิ
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 1.7 GHz จานวนไม่น ้อยกว่า 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยวามจาแบบ Cache
Memory ไม่น ้อยกว่า 11 MB
3. มีความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 8 GB
4. สนับสนุนการทางาน RAID 0, 1, 5
5. มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA มีความเร็ วรอบไม่น ้อยกว่า
7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 200 GB จานวน
ไม่นอ ้ยกว่า 2 หน่วย
6. มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T จานวน
7. มีชอ
ไม่น ้อยกว่า 2 ช่อง
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8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น ้อยกว่า 17 จานวน 1 หน่วย
9. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จานวน 2 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 45 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
จานวน
22,000
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
ราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
ิ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น ้อยกว่า 6 MB มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 3.0 GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่วยความจา ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unitทีส
่ ามารถใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB
3. มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
6. มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
7. มีชอ
8. มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 46 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จานวน

7,100

บาท

้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
1. ใช ้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น ้อยกว่า 30 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ
10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น ้อยกว่า 17 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ
8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีชอ
6. มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 100 แผ่น
7. สามารถใช ้ได ้กับ A3, A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 45 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา

จานวน

23,700

บาท

ชนิด Network
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน ้า/นาที)
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จานวน 3 เครือ
่ ง จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมี
คุณลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น ้อยกว่า 27 หน ้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน ้าอัตโนมัตไิ ด ้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น ้อยกว่า 128 MB
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
- มีชอ
ไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช ้งานผ่านเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได ้รวมกันไม่น ้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 46 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด

จานวน

18,000

บาท

LED ขาวดา
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา จานวน 2 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
1. เป็ นอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี วามสามารถเป็ น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น ้อยกว่า 27 หน ้าต่อนาที (ppm)
4. มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น ้อยกว่า 128 MB
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
7. มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัต ิ (Auto Document Feed)
8. สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได ้
9. สามารถทาสาเนาได ้สูงสุดไม่น ้อยกว่า 99 สาเนา
10. สามารถย่อและขยายได ้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
11. มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
12.มีชอ
ไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 250 แผ่น
14. สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 47 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500
บาท
้
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือเครือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 46 ลาดับที่ 4
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน
5,900
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 45 ลาดับที่ 4
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แผนงานการร ักษาความสงบภายใน
งานบริหารทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการร ักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

8,958,320
5,392,320
5,392,320

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
2,872,320
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
2,268,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
252,000
บาท
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัวคราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

2,744,000
190,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
120,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
70,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559

้ อย
ค่าใชส

รวม

1,697,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
1,122,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
42,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบ ัติงานการป้องก ัน
จานวน
1,080,000
บาท
และบรรเทาสาธารณภ ัย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านด ้านสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย ภัยแล ้ง รวมถึงงานสาธารณภัยต่างๆ และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตป
ิ ้ องกัน
้
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
225,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
70,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉ ันท์
จานวน
55,000
บาท
ของคนในชุมชนเมือง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเสริมสร ้างความปรองดองสมานฉั นท์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ เอกสาร อุปกรณ์ทใี่ ช ้ในโครงการ ฯลฯ ให ้แก่ผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 171 ลาดับที่ 1
แผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการคลองสวย นา้ ใส
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการคลองสวย น้ าใส เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ เอกสาร
อุปกรณ์ทใี่ ช ้ในโครงการ ฯลฯ ให ้แก่ผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจาย
อานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติม และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 189 ลาดับที่ 1
ท ้องถิน
่ สีป
ิ
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซมทร ัพย์สน
จานวน
350,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

642,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
15,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
12,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
15,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
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ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
20,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
90,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
400,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุการเกษตร
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุเครือ
้ กางเกง ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า เข็มขัด หมวก ผ ้าผูกคอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อืน
่ ๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
15,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
215,000
ค่าไฟฟ้า
จานวน
200,000
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ ากล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด และสถานีสบ
ู น้ า ฯลฯ ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของฝ่ ายป้ องกันฯ
ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาของอาคารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จานวน

10,000

บาท
บาท

บาท

ั
ค่าโทรศพท์
จานวน
5,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว และค่าใช ้
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานคร ัว

รวม
รวม

822,000
822,000

บาท
บาท

รวม

22,000

บาท

เครือ
่ งต ัดหญ้า แบบข้ออ่อน
จานวน
22,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งตัดหญ ้าแบบข ้ออ่อน เป็ นเครือ
่ งตัดหญ ้าแบบสะพายเครือ
่ งยนต์เบนซินขนาดไม่น ้อยกว่า
้ ตามราคามาตรฐาน
1.4 แรงม ้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น ้อยกว่า 30 ซีซ ี พร ้อมใบมีด จานวน 2 เครือ
่ ง (จัดซือ
ครุภัณฑ์) เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถน
ุ ายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
2558 เป็ นไปตามแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 48 ลาดับที่ 2
ค่าบารุงร ักษาและปร ับปรุงครุภ ัณฑ์
รวม
800,000
บาท
ั
โครงการปร ับปรุงซ่อมแซมสญญาณไฟจราจร
จานวน
300,000
บาท
ในเขตแทศบาลฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 2542 พ.ร.บ.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็ นไปตามแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 187 ลาดับที่ 1
โครงการปร ับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรท ัศน์วงจรปิ ด
จานวน
500,000
บาท
(CCTV) ในเขตแทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล ้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2542
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
พ.ร.บ.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็ นไปตามแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 33 ลาดับที่ 1
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แผนงานการร ักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

717,620
562,620
562,620

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
202,620
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
324,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
36,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

155,000
100,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
100,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้ หรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านของสมาชิก อปพร. ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ

้ อย
ค่าใชส

รวม

25,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
10,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
10,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
10,000
บาท
้จ่
เพือ
่ เป็ นค่าใช ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
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ิ
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซมทร ัพย์สน
จานวน
5,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งาน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

30,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุเครือ
้ กางเกง ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า เข็มขัด หมวก ผ ้าผูกคอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อืน
่ ๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
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แผนงานการร ักษาความสงบภายใน

งานป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือนและระง ับอ ัคคีภ ัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม
รวม

1,114,500
614,500
50,000

บาท
บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
50,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านของสมาชิก อปพร. ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ

้ อย
ค่าใชส

รวม

205,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
10,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
195,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
10,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
้สนามบิ
ค่าธรรมเนียมในการใช
น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
โครงการจ ัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
จานวน
5,000
บาท
ของสมาชิก อปพร.
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยกิจการอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 177 ลาดับที่ 5
2553 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการฝึ กทบทวนอาสาสม ัครป้องก ันภ ัยฝ่ายพลเรือน
จานวน
100,000
บาท
(อปพร.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ อุปกรณ์การฝึ ก เครือ
่ งแต่งกาย อปพร. ครบชุด วัสดุในการฝึ กอบรม ฯลฯ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการกิจการอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 177 ลาดับที่ 4
แผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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โครงการฝึ กอบรมการป้องก ันและระง ับอ ัคคีภ ัยให้ก ับ
จานวน
35,000
บาท
้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนในพืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับอัคคีภัยให ้กับโรงเรียนในพืน
้ ทีเ่ ขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร อุปกรณ์การฝึ ก ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6)
โครงการฝึ กอบรมการป้องก ันและระง ับอ ัคคีภ ัยให้ก ับ
จานวน
35,000
บาท
ั ัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
พน ักงานเทศบาล และลูกจ้างสงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภัยให ้กับพนั กงานเทศบาล และลูกจ ้าง
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร
อุปกรณ์การฝึ ก ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ ก
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
อบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6)
้ มแผนการด ับเพลิงและการกูช
ี กูภ
โครงการฝึ กซอ
้ พ
้ ัย
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กซ ้อมแผนการดับเพลิงและการกู ้ชีพกู ้ภัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ อุปกรณ์การฝึ ก ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 176 ลาดับที่ 3
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป

ค่าว ัสดุ

รวม

359,500

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
2,500
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
2,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุเครือ
่ งด ับเพลิง
จานวน
200,000
บาท
้ วัสดุดบ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั เพลิง เช่น ถังน้ ายาเคมีดบ
ั เพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์กู ้ภัย สายส่งน้ าดับเพลิง
หัวฉีดน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวกระโหลกดูดน้ าดับเพลิง ข ้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ข ้อแยกประปาหัวแดง และอุปกรณ์ทใี่ ช ้ดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
150,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ ท่อดูดน้ า สายส่งน้ า เชือกโรยตัว อุปกรณ์โรยตัว เข็มขัดรัดท่อ หน ้ากากดาน้ า
อุปกรณ์ดาน้ า สายแรงดันอากาศ และอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

500,000
500,000

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์เครือ
่ งด ับเพลิง
รวม
500,000
บาท
ชุดผจญเพลิงในอาคาร พร้อมเครือ
่ งช่วยหายใจ (SCBA)
จานวน
500,000
บาท
้ ชุดผจญเพลิงในอาคาร พร ้อมเครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ (SCBA) ประกอบด ้วย
้ ดับเพลิง กางเกง หมวกดับเพลิง ผ ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร ้อน รองเท ้าดับเพลิง ถุงมือ เครือ
เสือ
่ งช่วย
้ ตามราคาท ้องตลาด) เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ป้ องกันและบรรเทา
หายใจแบบถังอัดอากาศ จานวน 2 ชุด (จัดซือ
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถน
ุ ายน 2559 หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม
(ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 48 ลาดับที่ 1

126
ึ ษา
แผนงานการศก
ึ ษา
งานบริหารทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการศก
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

130,831,990
74,621,380
74,621,380

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
55,119,600
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
67,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
121,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินวิทยฐานะ
จานวน
12,597,900
บาท
(1) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่งให ้แก่ พนักงานครู
เทศบาลทีไ่ ด ้รับเงินประจาตาแหน่งตามกฎหมายว่าด ้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
(2) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะรายเดือนให ้แก่ พนักงานเทศบาลไม่สงั กัดสถานศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และพนักงานครูเทศบาลทีม
่ วี ท
ิ ยฐานะ
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
679,800
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
5,674,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
361,680
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

38,653,910
350,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
100,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้ หรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
120,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
30,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559

้ อย
ค่าใชส

รวม

27,056,660

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
3,602,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
250,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาเจ้าเหน้าที่ งานธุรการกองการศึกษา
จานวน
324,000
บาท
ั ัด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และงานโรงเรียนในสงก
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีธ
่ รุ การ สาหรับกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หรือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 130 ลาดับที่ 1
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ค่าจ้างเหมาครูจ ัดการศึกษาพิเศษ
จานวน
756,000
บาท
้จ่
่
ื
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายในการดาเนินการจ ้างเหมาครูจัดการศึกษาพิเศษ เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน วัสดุสอการเรียน
การสอน ค่าจ ้างเหมาผู ้ดูแลเด็กทีม
่ ค
ี วามต ้องการพิเศษ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 79 ลาดับที่ 35)
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ค่าจ้างครูภม
ู ป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ดนตรีสากล
จานวน
408,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาครูทาการสอนวิชาดนตรีสากล สาหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และค่าใช ้จ่ายอืน
่
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ลงวันที่ 9
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 67 ลาดับที่ 16)
ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ค่าจ้างครูภม
ู ป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ ดนตรีไทย
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาครูทาการสอนวิชาดนตรีไทย สาหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ที่
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ลงวันที่ 9
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 68 ลาดับที่ 17)
ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
จานวน
1,000,000
บาท
่ วชาญภาษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนครูทท
ี่ าการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ชาวต่างชาติ หรือผู ้ทีม
่ ค
ี วามเชีย
้จ่
ต่างประเทศ สาหรับโรงเรียนในสังกัดฯ และเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 68 ลาดับที่ 18)
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีห
่ อ
้ งสมุด
จานวน
324,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมห ้องสมุด สัปดาห์ห ้องสมุด เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน ค่าหนั งสือห ้องสมุด
ค่าจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีด
่ แ
ู ลห ้องสมุด เจ ้าหน ้าทีท
่ าความสะอาดและค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 69 ลาดับที่ 19)
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีก
่ ารเงินและบ ัญชี กองการศึกษา
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีก
่ ารเงินและบัญชี กองการศึกษา และค่าใช ้จ่ายอืน
่
้
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ึ ษานิเทศก์ กองการศึกษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีศ
่ ก
จานวน
108,000
บาท
ึ ษานิเทศก์ กองการศึกษา และค่าใช ้จ่ายอืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีศ
่ ก
่
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
23,354,660
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
450,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
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- โครงการเงินอุดหนุนสาหร ับสน ับสนุนอาหารกลางว ัน
จานวน
7,160,000
บาท
ั ัดเทศบาล
ของโรงเรียนสงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเงินอุดหนุนสาหรับสนั บสนุนอาหารกลางวัน สาหรับนั กเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล จานวน 3 โรงเรียน ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2551 หนั งสือกระทรวง
่ ี
มหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 72 ลาดับที่ 24
้ า่ ยในการปร ับปรุงหล ักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใชจ
จานวน
80,000
บาท
ั ัด
ของโรงเรียนในสงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาหรับโรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 20,000 บาท ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) โรงเรียน
เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 69 ลาดับที่ 20
ท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
- ค่าใชจ
จานวน
67,200
บาท
้จ่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายระบบ Asymmetric Digital Subsciber Line : ASDL ให ้แก่โรงเรียนสังกัดโรงเรียนละ
9,600 บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
นาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 59 ลาดับที่ 6
ท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยในการพ ัฒนา/ปร ับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
- ค่าใชจ
จานวน
400,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห ้องสมุดโรงเรียน สาหรับโรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000 บาท ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงิน
รายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนา
่
ท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 8
้ า่ ยในการพ ัฒนาแหล่งเรียนรูข
- ค่าใชจ
้ องโรงเรียน
จานวน
200,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียน สาหรับโรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 50,000 บาท ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) โรงเรียน
เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.2551 หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 9
ท ้องถิน
่ สีป
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้ า่ ยในการพ ัฒนาการจ ัดการศึกษาโดยใช ้
- ค่าใชจ
จานวน
2,000,000
บาท
โรงเรียนเป็นฐานในการพ ัฒนาท้องถิน
่ (SBMLD)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช ้โรงเรียนเป็ นฐานในการพัฒนาท ้องถิน
่
(SBMLD)
สาหรับโรงเรียนทีส
่ มัครเข ้าร่วมในปี งบประมาณ 2562 โรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน และโรงเรียน
SBMLD ดีเด่น ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 60 ลาดับที่ 7
ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ค่าใชจ
่
จานวน
200,000
บาท
ทีจ
่ ัดทาแผนพ ัฒนาการศึกษาดีเด่นระด ับสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ทีจ
่ ัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา
สาหรับโรงเรียนในสังกัด จานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1
(บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) และโรงเรียนเทศบาล 4
(บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 62 ลาดับที่ 10
ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยในการรณรงค์ป้องก ันยาเสพติด
- ค่าใชจ
จานวน
92,000
บาท
ในสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดทาโครงการรณรงค์เพือ
่ ป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สาหรับโรงเรียนในสังกัด
จานวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน) โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) และค่าลงทะเบียนในการ
ส่งบุคลากรเข ้ารับการอบรมตามโครงการฯ จานวน 5 คน คนละ 6,400 บาท และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและ
ระบุไว ้ในโครงการฯ ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัด
การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว3274
่
ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 76 ลาดับที่ 32
้ า่ ยในการรณรงค์ป้องก ันยาเสพติด
- ค่าใชจ
จานวน
100,000
บาท
ในสถานศึกษาดีเด่น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการรณรงค์เพือ
่ ป้ องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น สาหรับโรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000 บาท ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ น
้จ่
ค่าใช ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 75 ลาดับที่ 31
ั
- โครงการเงินอุดหนุนสาหร ับส่งเสริมศกยภาพ
จานวน
750,000
บาท
้ ฐาน
การจ ัดการศึกษาของท้องถิน
่ (ค่าปัจจ ัยพืน
สาหร ับน ักเรียนยากจน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท ้องถิน
่ (ค่าปั จจัยพืน
้ ฐานสาหรับนักเรียน
ยากจน) สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ทีข
่ าดค่าปั จจัยพืน
้ ฐานสาหรับนั กเรียนยากจน ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย
่ ี พ.ศ. 2561 ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 57 ลาดับที่ 4
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้ า่ ย
- โครงการเงินอุดหนุนสาหร ับสน ับสนุนค่าใชจ
จานวน
9,529,460
บาท
ในการจ ัดการศึกษาตงแต่
ั้
ระด ับอนุบาลจนจบ
้ ฐาน
การศึกษาขนพื
ั้ น
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
สาหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เป็ นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครือ
่ งอุปกรณ์การเรียน ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 58 ลาดับที่ 5
19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมร ักการอ่าน
ค่าใชจ
จานวน
50,000
บาท
ั ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในสถานศึกษาสงก
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ให ้แก่
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ น
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2551 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 73 ลาดับที่ 27
ค่าพ ัฒนาครูอาสา
จานวน
6,000
บาท
้จ่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายในการพัฒนาครูอาสาทาหน ้าทีส
่ อนเด็กด ้อยโอกาส เช่น ค่าลงทะเบียนการเข ้าอบรม ฯลฯ
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
่ ี พ.ศ.
ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2561 - 2564 หน ้าที่ 57 ลาดับที่ 3
โครงการแข่งข ันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน
่
จานวน
140,000
บาท
้ ประถมศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมและเข ้าร่วมการแข่งขันนั กเรียนคนเก่งในโรงเรียนท ้องถิน
่ ชัน
้
ปี ท ี่ 4, 5 และชันมัธยมศึกษาปี ท ี่ 1, 2 ระดับโรงเรียน ระดับกลุม
่ จังหวัดการศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ
ท ้องถิน
่ สาหรับเป็ นค่าจัดทาข ้อสอบ ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ ค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนั กเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ค่าเอกสาร
คูม
่ อ
ื ในการทาข ้อสอบ ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุสานั กงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าจ ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้
ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 63 ลาดับที่ 12
โครงการมหกรรมการจ ัดการศึกษาท้องถิน
่
จานวน
500,000
บาท
ระด ับภาคเหนือและระด ับประเทศ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม การเข ้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท ้องถิน
่ ระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าทีพ
่ ัก ค่าพาหนะ
้จ่
้จ่
ค่าใช ายในการเดินทาง และค่าใช ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 64 ลาดับที่ 13
พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให ้กับนั กเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ เช่น ค่าวัสดุ
่ เทคโนโลยี ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าหนังสือ คูม
่ อ
ื ครูนักเรียน เอกสารตาราต่างๆ สือ
ค่าอาหาร ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม และการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 65 ลาดับที่ 14
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
จานวน
600,000
บาท
เพือ
่ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในด ้านการอบรม นิเทศครูในสังกัด การเข ้าค่ายวิชาการ นั นทนาการ การประกวด แข่งขันทักษะวิชาการ
กับหน่วยงานต่างๆ การสอนพิเศษ วิเคราะห์ วิจัย การศึกษาดูงาน ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ และส่งเสริมนั กเรียนสังกัดเทศบาลให ้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา สาหรับ
จ่ายเป็ นค่าวัสดุสานั กงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจ ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากรและ
คณะกรรมการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลา ค่าของทีร่ ะลึก
และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.
2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 66 ลาดับที่ 15
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการว ันครู
จานวน
70,000
บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการจัดงานวันครู (16 มกราคม) เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ ้างเหมา ค่าพิธท
ี างศาสนา ค่าอาหาร
ค่าโล่ ประกาศเกียรติคณ
ุ
ค่าของรางวัล ค่าสนับสนุนการแสดง และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ใน
โครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
่ ี พ.ศ.2561 นักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 56 ลาดับที่ 2
โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ
้ ละพ ัฒนาประสิทธิภาพ
จานวน
360,000
บาท
ั ัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
การจ ัดการศึกษาของสถานศึกษาสงก
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการและส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลฯ สาหรับเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการให ้กับนั กเรียน เช่น กิจกรรมประกวดคัดลายมืองาม
ตามอย่างไทย กิจกรรมแข่งขันตอบปั ญหาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอืน
่ ๆ เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน ค่าวัสดุ
่ เทคโนโลยี ค่าอุปกรณ์สอ
ื่ การสอน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุกอ
คอมพิวเตอร์ สือ
่ สร ้าง วัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุงานบ ้านงานครัว ค่าจ ้างเหมา ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการ
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 หน ้าที่ 70
เข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ลาดับที่ 21
้ า่ ยในโครงการค่ายพ ัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
ค่าใชจ
จานวน
40,000
บาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ระด ับภาคเหนือ
้จ่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ระดับภาคเหนือ เช่น ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าทีพ
่ ัก ค่าพาหนะ ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 71 ลาดับที่ 22
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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้ าเสพติดในเด็ก
โครงการการศึกษาเพือ
่ ต่อต้านการใชย
จานวน
100,000
บาท
น ักเรียน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพือ
่ ต่อต ้านการใช ้ยาเสพติดในเด็กนั กเรียน (โครงการ
D.A.R.E. ประเทศไทย) สาหรับค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ ้างเหมา และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้
ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
่ ี
ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 78 ลาดับที่ 34
้ า่ ยในการพ ัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
- ค่าใชจ
จานวน
360,000
บาท
ั ัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในสงก
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการพัฒนาข ้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่ายานพาหนะ ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ นี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 55 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
100,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

10,677,250

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
300,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
130,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
อาหารเสริม (นม)
จานวน
9,272,250
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารเสริม (นม) ให ้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน (สพฐ.)
จานวน 3 โรงเรียน ได ้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ ้านสะเดียง และ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 3 โรงเรียน ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ ้านในเมือง) โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) รวม 6 โรงเรียน ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 72 ลาดับที่ 25
3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป

134
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
65,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
90,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือสาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุการเกษตร
จานวน
150,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
40,000
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
จานวน
80,000
บาท
้ วัสดุเครือ
้ กางเกง ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า เข็มขัด หมวก ผ ้าผูกคอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ จัดจ ้าง
เครือ
่ งแต่งกายชุดฝึ กโขน ละคร นาฏศิลป์ ชุดเครือ
่ งแบบวงดุรย
ิ างค์ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุกฬ
ี า
จานวน
120,000
บาท
้ วัสดุกฬ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี า เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิ งปอง ไม ้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม ้แบตมินตัน
ลูกแบตมินตัน ไม ้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร ้อ ตะกร ้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา
ิ
นกหวีด นาฬกาจั
บเวลา นวม ลูกทุม
่ น้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเกตบอล ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้
การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
130,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ว ัสดุการศึกษา
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุการศึกษา เช่น หุน
่ การเรียนการสอนทาด ้วยพลาสติก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ แบบจาลองภูมป
ิ ระเทศ สือ
เบาะยืดหยุน
่ เบาะมวยปล้า เบาะยูโด ฯลฯ รวมถึงเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสารประจาตัวนั กเรียน วัสดุอป
ุ กรณ์
ประจาตัวนักเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์กฬ
ี าต่างๆ สาหรับส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กด ้อยโอกาส
้ จัดจ ้าง
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุดนตรี
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุดนตรี เช่น ฉิง่ ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง (กลองสองหน ้าราวงกลองยาว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
กลองแซมบ ้า) ลูกซัด ขลุย
่ ขิม ซอและยางสนซอ จะเข ้ และอุปกรณ์ (ไม ้ดีด สาย นมจะเข ้) โทน โหม่ง
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปี่ มอญ อูคเู ลเล่ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

รวม

570,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

300,000

บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

220,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค

ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
50,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว และค่าใช ้
้บริ
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช การ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

5,581,700
81,700

ครุภ ัณฑ์สาน ักงาน
รวม
16,000
เก้าอี้ สาหร ับเจ้าหน้าทีผ
่ ป
ู ้ ฏิบ ัติงาน
จานวน
16,000
้ เก ้าอี้ สาหรับเจ ้าหน ้าทีผ
้ ตามราคาท ้องตลาด โดยมี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ ู ้ปฏิบต
ั งิ าน จานวน 4 ตัว จัดซือ
คุณลักษณะดังนี้
- ชนิดพนักพิงสูงระดับไหล่
- โครงการสร ้างแข็งแรง สามารถปรับระดับสูงตา่ ได ้ หุ ้มหนังเทียม
- ขาผลิตจากอลูมเิ นียมปั ดเงา 5 แฉก รับน้ าหนั กได ้ดี
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 52 ลาดับที่ 2
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม

65,700

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหร ับงานสาน ักงาน
จานวน
48,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 3 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐาน
ดังนี้
ิ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐาน
ไม่น ้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
- มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
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- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 50 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จานวน
17,700
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA จานวน 3 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 51 ลาดับที่ 1

ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง
อาคารต่างๆ

รวม
รวม

5,500,000
600,000

บาท
บาท

้ า่ ยการปร ับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
โครงการค่าใชจ
จานวน
600,000
บาท
ั ัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาคารประกอบโรงเรียนสงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทัง้ 4 โรงเรียน จานวน 4 โครงการ
โครงการละ 150,000 บาท ทัง้ นีจ
้ ะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ โดยมี
โครงการดังนี้
(1) โครงการติดก ันสาด อาคารนครบาล
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1
(บ ้านในเมือง) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 37/2561
(2) โครงการจ ัดทาตาข่ายก ันนกหล ังคาโดม
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 38/2561
(3) โครงการก่อสร้างแผงก ันแดดอาคารชาญจงร ักษ์
จานวน
150,000
บาท
และอาคารชาญโฆษิต
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวิทยา) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 39/2561
(4) โครงการปร ับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียนและ
จานวน
150,000
บาท
และอาคารประกอบ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในโครงการค่าใช ้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4
(บ ้านไทรงาม) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 40/2561
เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 148 ลาดับที่ 11
และแผนพัฒนท ้องถิน
่ สีป

ค่าก่อสร้างสงิ่ สาธารณู ปการ

รวม

4,900,000

บาท

โครงการก่อสร้างหล ังคาสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3
จานวน
4,900,000
บาท
(ชาญวิทยา)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการก่อสร ้างหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 41/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 17
ลาดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน
่ นราชการ
เงินอุดหนุนสว

รวม
รวม

11,975,000
11,975,000

บาท
บาท

- เงินอุดหนุนสาหร ับสน ับสนุนอาหารกลางว ัน
จานวน
11,860,000
บาท
ั ัด สพฐ.
ของโรงเรียนในสงก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายสนั บสนุนอาหารกลางวันให ้แก่เด็กนักเรียน สังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
(สพฐ.) จานวน 3 โรงเรียน ได ้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ ้านสะเดียง
ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 73 ลาดับที่ 26
3616 ลงวันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
- เงินอุดหนุนสาหร ับสน ับสนุนการป้องก ันและ
จานวน
15,000
บาท
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามนโยบายของรัฐบาลเป็ นการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติดในลักษณะ
่ ง ให ้โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จานวน 3 โรงเรียน ได ้แก่ โรงเรียนอนุบาล
บูรณาการ เพือ
่ ป้ องกันกลุม
่ เสีย
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ ้านสะเดียง เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถน
ุ ายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ข ้อ 3.4 การตัง้ งบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของ
รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย โดยให ้องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ดาเนิน
่ ี พ.ศ.
การเองและสนับสนุนให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องร่วมดาเนินการในลักษณะบูรณาการ และแผนพัฒนาทอ ้งถิน
่ สีป
2561 - 2564 หน ้าที่ 77 ลาดับที่ 33)
- เงินอุดหนุนในการจ ัดตงวิ
ั้ ทยาล ัยชุมชนเพชรบูรณ์
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0023.3/ว 2265 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2561 เรือ
่ ง ขอรับการสนั บสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ โดยให ้
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ งบประมาณเพือ
่ สนั บสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตัง้
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองแห่งละ 100,000 บาท เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม
(ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 11 ลาดับที่ 1
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ึ ษา
แผนงานการศก
ึ ษา
งานระด ับก่อนว ัยเรียนและประถมศก
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

รวม
รวม
รวม

943,680
943,680
923,680

บาท
บาท
บาท

รวม

324,000

บาท

ค่าจ้างเหมาครูจ ัดการเรียนการสอนระด ับอนุบาล
จานวน
324,000
บาท
และประถมศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาครูจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เช่น ค่าจ ้าง
ค่าตอบแทน ผู ้ทาการสอนในวิชาทีข
่ าดแคลนครูผู ้สอนและค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ ฯลฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
599,680
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการจ ัดทาศูนย์การเรียนรู ้
โครงการค่าใชจ
จานวน
100,000
บาท
สาหร ับเด็กปฐมว ัยในสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู ้สาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ ้านไทรงาม) ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2551 หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถน
ุ ายน 2561 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 74 ลาดับที่ 29
ท ้องถิน
่ สีป
โครงการ Reading Literacy พ ัฒนาสมรรถนะการอ่าน
จานวน
499,680
บาท
เพือ
่ การเรียนรู ้ เพือ
่ ปูพน
ื้ ฐานเด็กปฐมว ัย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการ Reading Literacy พัฒนาสมรรถนะการอ่านเพือ
่ การเรียนรู ้ เพือ
่ ปู
พืน
้ ฐานเด็กปฐมวัย สาหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จานวน 396,900 บาท และโรงเรียนเทศบาล 4
่ การเรียนการสอน ชุดแบบฝึ กเตรียมความพร ้อม
(บ ้านไทรงาม) จานวน 102,780 บาท เช่น ค่าหนั งสือ สือ
การเรียนรู ้ ชุดเสริมประสบการณ์ นิทาน หรือค่าใช ้จ่ายทีร่ ะบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.
2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564เพิม
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2552 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6)
หน ้าที่ 12 ลาดับที่ 2
ค่าว ัสดุ
รวม
20,000
บาท
ว ัสดุการศึกษา
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเอกสารประจาตัวนั กเรียน วัสดุอป
ุ กรณ์ประจาตัวนั กเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ สาหรับส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เด็กด ้อยโอกาส ทัง้ นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมือ
่ ได ้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท ้องถิน
่ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนาเงินรายได ้
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2551 และ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
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ึ ษา
แผนงานการศก
ึ ษา
งานระด ับม ัธยมศก
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม
รวม

884,000
884,000
884,000

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
864,000
บาท
ค่าจ้างเหมาครูจ ัดการเรียนการสอนระด ับม ัธยมศึกษา
จานวน
864,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาครูจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าตอบแทนผู ้ทาการ
สอนในวิชาทีข
่ าดแคลนครูผู ้สอน และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
การจัดซือ
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 หน ้าที่ 75 ลาดับที่ 30
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
20,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการเข้าค่ายเยาวชน
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเข ้าค่ายเยาวชนและเข ้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมนั นทนาการ
ด ้านวิชาการต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมา ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 71 ลาดับที่ 23
2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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ึ ษา
แผนงานการศก
ึ ษาไม่กาหนดระด ับ
งานศก
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม
รวม

750,000
750,000
750,000

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
750,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการว ันเด็กแห่งชาติ
จานวน
200,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร
ค่าของรางวัล ค่าเกียรติบต
ั ร ค่าสนั บสนุนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้
ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
่ ี
ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 87 ลาดับที่ 7
โครงการส่งเสริมการจ ัดกิจกรรมลูกเสือ
จานวน
50,000
บาท
เนตรนารีและยุวกาชาด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด เช่น ค่าวัสดุ
ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าทีพ
่ ัก ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช่จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 74 ลาดับที่ 28
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการว ันวิทยาศาสตร์
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการวันวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าวัสดุโครงการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุ
ไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 96 ลาดับที่ 1
ท ้องถิน
่ สีป
้ า่ ยการสร้างภูมค
โครงการค่าใชจ
ิ ม
ุ ้ ก ันยาเสพติด
จานวน
200,000
บาท
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการค่าใช ้จ่ายการสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เช่น ค่าวัสดุโครงการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
ค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรม
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 4)
หน ้าที่ 10 ลาดับที่ 1
โครงการแข่งข ันท ักษะวิชาการ สพป.พช.เขต 1
จานวน
200,000
บาท
และ สพม.40 ระด ับจ ังหว ัด ระด ับภาคและระด ับประเทศ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.พช.เขต 1 และ สพม.40 ระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุโครงการ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน
ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ เป็ นไปตาม
้จ่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
่ ี พ.ศ. 2561 ฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 4) หน ้าที่ 13 ลาดับที่ 3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

2,951,120
2,499,020
2,499,020

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
2,090,700
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
67,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
103,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
232,920
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของลูกจ้างประจา
จานวน
5,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ให ้แก่ลก
ู จ ้างประจาทีม
่ ค
ี า่ จ ้างถึงขัน
้ สูงของอันดับในอัตราร ้อยละ 2,4 ของอัตราค่าจ ้าง เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

425,000
97,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
5,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
50,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
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้ อย
ค่าใชส

รวม

238,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
148,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
50,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
50,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ิ
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซมทร ัพย์สน
จานวน
40,000
บาท
่
ิ
้งานได
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิงก่อสร ้าง และทรัพย์สนอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช
้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

90,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

27,100
27,100

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
27,100
บาท
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหร ับงานสาน ักงาน
จานวน
16,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐาน
ดังนี้
ิ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐาน
ไม่น ้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
- มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 53 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก

จานวน

8,600

บาท

้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 2 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู ้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น ้อยกว่า 20 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น ้อยกว่า 10 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
- มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 53 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 54 ลาดับที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม
รวม

497,500
370,000
20,000

บาท
บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์

จานวน

20,000

บาท

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ

้ อย
ค่าใชส

รวม

350,000

บาท

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ

รวม

350,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการเฝ้าระว ังไข้หว ัดนกไข้หว ัดใหญ่ตามฤดูกาล

และไข้หว ัดใหญ่สายพ ันธุใ์ หม่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเฝ้ าระวังไข ้หวัดนกไข ้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข ้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไป
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 49 ลาดับที่ 1
ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการควบคุมและป้องก ันโรคไข้เลือดออก
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมและป้ องกันโรคไข ้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 49 ลาดับที่ 2
2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการควบคุมและป้องก ันโรคพิษสุน ัขบ้า ภายใต้โครงการ
ั ปลอดโรค คนปลอดภ ัยจากโรคพิษสุขบ้า ตามพระราช
สตว์

จานวน

70,000

บาท

ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วล ัยล ักษณ์อ ัครราชกุมารี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนัขบ ้า ภายใต ้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อค
ั รราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุ
่ ี พ.ศ.2561 - 2564
ไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 8 ลาดับที่ 1
โครงการควบคุมและป้องก ันโรคพิษสุน ัขบ้าด้วยการทาหม ัน
จานวน
40,000
บาท
ั ปลอดโรค คนปลอดภ ัยจากโรคพิษสุขบ้า
ภายใต้โครงการสตว์
ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วล ัยล ักษณ์อ ัครราชกุมารี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนัขบ ้าด ้วยการทาหมัน ภายใต ้โครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอเจ ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อค
ั รราชกุมารี เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
่ ี พ.ศ.2561 ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 9 ลาดับที่ 2
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โครงการสุขาภิบาลอาหารงานประเพณีอม
ุ ้ พระดานา้
จานวน
30,000
บาท
และเทศกาลอาหารอร่อย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการสุขาภิบาลอาหารงานประเพณีอุ ้มพระดาน้ าและเทศกาลอาหารอร่อย เช่น
ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 52 ลาดับที่ 5
ท ้องถิน
่ สีป
โครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภ ัย
จานวน
50,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุสานั กงาน ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด
่ ี พ.ศ. 2561 และความเป็ นระเบียบเรียบร ้อยของบ ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 38 ลาดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
ั
โครงการพ ัฒนาศกยภาพด้
านสาธารณสุขของ อสม.

รวม
รวม

127,500
127,500

บาท
บาท

จานวน

127,500

บาท

ในเขตชุมชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของ อสม. จานวน 17 ชุมชน ดาเนินการ 3 กลุม
่ กิจกรรม ได ้แก่
การพัฒนาด ้านศักยภาพด ้านสาธารณสุข การแก ้ไขปั ญหาสาธารณสุขในเรือ
่ งต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบือ
้ งต ้น
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาชุมชน เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 114 ลาดับที่ 1
มิถน
ุ ายน 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

3,090,120
1,820,820
1,820,820

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
1,223,400
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
18,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

60,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
462,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ

จานวน
57,420
บาท
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

1,241,000
102,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
40,000
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้ หรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
42,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000

บาท

ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
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้ อย
ค่าใชส

รวม

326,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
246,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
30,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบ ัติงานศูนย์บริการ

จานวน

216,000

บาท

สาธารณสุขคลองศาลา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบต
ั งิ านทีศ
่ น
ู ย์บริการสาธารณสุขคลองศาลา เป็ นไป
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
30,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
30,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
50,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งาน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

503,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
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ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
170,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์

จานวน

200,000

บาท

้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นไป
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
8,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ

รวม

310,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

180,000

บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

120,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค

ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว และค่าใช ้
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
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งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

28,300
28,300

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์สาน ักงาน
รวม
7,200
บาท
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 cm.
จานวน
3,600
บาท
้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 cm ขนาดยาว 80x กว ้าง 60x สูง 75 ซม. มีทวี่ างคียบ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
์ อร์ด
้ ตามราคาท ้องตลาด) เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
จานวน 2 ตัวๆ ละ 1,800 บาท (จัดซือ
่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 54 ลาดับที่ 1
้ าหร ับผูน
เก้าอีส
้ ง่ ั หน้าคอมพิวเตอร์
จานวน
3,600
บาท
้ เก ้าอีส
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ าหรับผู ้นั่งหน ้าคอมพิวเตอร์ ขนาดกว ้าง 56x ลึก 60x 85 ซม. จานวน 2 ตัวๆ ละ
้ ตามราคาท ้องตลาด) เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
1,800 บาท (จัดซือ
่ ที่ มท 0808.2
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6)
หน ้าที่ 55 ลาดับที่ 1
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
21,100
บาท
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหร ับงานสาน ักงาน
จานวน
16,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน จอขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้ จานวน 1 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐาน
ดังนี้
ิ
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐาน
ไม่น ้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
- มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 53 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา

จานวน

2,600

บาท

้ เครือ
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา (18 หน ้า/นาที) จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น ้อยกว่า 18 หน ้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น ้อยกว่า 8 MB
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
- มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 54 ลาดับที่ 1

150
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 54 ลาดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

7,096,740
4,071,040
4,071,040

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
1,811,680
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 858,480 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 953,200 บาท)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
134,400
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 67,200 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 67,200 บาท)
เงินประจาตาแหน่ง

จานวน

188,400

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 103,200 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 85,200 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
523,320
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 523,320 บาท)
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
1,178,400
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 902,400 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 276,000 บาท)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
234,840
บาท
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัวคราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 192,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 42,840 บาท)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

997,000
76,500

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
500
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550 (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500 บาท)
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
15,500
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 15,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500 บาท)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
60,500
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 60,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500 บาท)

้ อย
ค่าใชส

รวม

260,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
105,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
105,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ
ค่าเช่าทรัพย์สน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 100,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท)
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
100,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
100,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
้สนามบิ
ค่าธรรมเนียมในการใช
น ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 80,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 20,000 บาท)
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
55,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 50,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท)

ค่าว ัสดุ

รวม

660,500

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
110,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตัง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 100,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 10,000 บาท)
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ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 10,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 10,000 บาท)
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
455,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 450,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท)
ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
500
บาท
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นไป
้
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 500 บาท)
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
75,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 70,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท)

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

2,028,700
2,028,700

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
2,000,000
บาท
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเชา้
จานวน
2,000,000
บาท
ซ่อมไฟฟ้า
้ รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร ้อมชุดกระเช ้าซ่อมไฟฟ้ า จานวน 1 คัน จัดซือ
้ ตามราคา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ท ้องถิน
่ โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- เป็ นรถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล ้อ
- เครือ
่ งยนต์ดเี ซล
- กาลังแรงม ้าสูงสุดไม่น ้อยกว่า 130 แรงม ้า
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 60 ลาดับที่ 4
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
28,700
บาท
เครือ
่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน
23,700
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 3 เครือ
่ ง จัดซือ
ราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- เป็ นอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี วามสามารถเป็ น Printer, Copier, Scanner, และ Fax ภายในเครือ
่ งเดียวกัน
- ใช ้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น ้อยกว่า 34 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น ้อยกว่า 27 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น ้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัต ิ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได ้ทัง้ สีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได ้สูงสุดไม่น ้อยกว่า 99 สาเนา
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- สามารถย่อและขยายได ้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จานวนไม่น ้อยกว่า
- มีชอ
1 ช่อง
- สามารถใช ้งานผ่านเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 57 ลาดับที่ 1
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 15,800 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 7,900 บาท)
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
5,000
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA (480 Watts) จานวน 2 เครือ
่ ง จัดซือ
ราคากลางและคุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 56 ลาดับที่ 1
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่าง จานวน 5,000 บาท)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

14,457,560
9,874,560
9,874,560

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
2,575,920
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
18,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
1,008,480
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
5,608,800
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
663,360
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

4,183,000
258,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
130,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
78,000
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
50,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
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้ อย
ค่าใชส

รวม

480,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
180,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบ ัติงานวิศกรรมโยธา
จานวน
180,000
บาท
ของกองช่าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบต
ั งิ านวิศวกรรมกองช่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เช่น การคิดคานวณถอดค่าก่อสร ้าง เขียนแบบ ประมาณการราคา และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
พ.ร.บ.การจัดซือ
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
50,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
50,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
250,000
บาท
่
ิ
้งาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิงก่อสร ้าง และทรัพย์สนอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

3,440,000

บาท

ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
1,200,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
จานวน
1,000,000
บาท
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้วม
้ จัดจ ้าง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส
ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตามพ.ร.บ.การจัดซือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
1,100,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ว ัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุเครือ
้ กางเกง ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า เข็มขัด หมวก ผ ้าผูกคอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อืน
่ ๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุสนาม
จานวน
50,000
้ วัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน เต็นท์สนาม ถุงนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

บาท

ว ัสดุสารวจ
จานวน
20,000
้ วัสดุสารวจ เช่น บันไดอลูมเี นียม เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งมือแกะสลัก เครือ
่ งมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

บาท

ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม
รวม

400,000
400,000

บาท
บาท

ค่าบารุงร ักษาและปร ับปรุงครุภ ัณฑ์
รวม
400,000
บาท
โครงการปร ับปรุงไฟส่องสว่างบริเวณลานอเนกประสงค์
จานวน
400,000
บาท
และลานจอดรถสวนรุกขชาติหนองนารี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงไฟส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะหนองนารี รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เลขที่ 46/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552 พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ. 2542 และแผน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
พัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 75 ลาดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

2,825,420
399,420
399,420

บาท
บาท
บาท

ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
354,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
45,420
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม

2,426,000
1,836,000

บาท
บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
1,836,000
บาท
ค่าจ้างเหมาปร ับปรุงภูมท
ิ ัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี
จานวน
1,836,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวง
ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตามพ.ร.บ.การจัดซือ
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ค่าว ัสดุ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

รวม

590,000

บาท

จานวน
40,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุการเกษตร
จานวน
500,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้
การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกาจ ัดขยะมูลฝอยและสงิ่ ปฏิกล
ู
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

34,736,960
13,644,960
13,644,960

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
840,120
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน
446,520 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 393,600 บาท )
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
18,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 18,000 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
737,040
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างให ้แก่ลก
ู จ ้างประจา พร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงค่าจ ้างประจา เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 737,040 บาท)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของลูกจ้างประจา
จานวน
25,800
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ให ้แก่ลก
ู จ ้างประจาทีม
่ ค
ี า่ จ ้างถึงขัน
้ สูงของอันดับในอัตราร ้อยละ 2,4 ของอัตราค่าจ ้าง เป็ นไป
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 25,800 บาท)
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
10,788,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 10,567,200 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 220,800 บาท)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
1,236,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 1,200,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 36,000 บาท)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

20,543,500
1,951,500

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
500
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 500 บาท)
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ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
1,950,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 1,900,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 50,000 บาท)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
500
บาท
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึง่ มีสท
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500 บาท)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
500
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500 บาท)

้ อย
ค่าใชส

รวม

12,654,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
11,804,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
480,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 350,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 130,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชนและสถานที่
จานวน
2,160,000
บาท
สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชนและสถานทีส
่ าธารณะ ภายในเขต
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 2,160,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลการให้บริการทิง้ ขยะมูลฝอยฯ
จานวน
108,000
บาท
้จ่
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลดูแลการให ้บริการทิง้ ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกล
ู พร ้อมทัง้ การชัง่
ิ ของทางราชการทีอ
น้ าหนักขยะมูลฝอยของหน่วยงานราชการและเอกชน ดูแลทรัพย์สน
่ ยูบ
่ ริเวณบ่อกาจัดขยะมูลฝอย
้ จัดจ ้าง
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อยูเ่ วรยามและดูแลการเฝ้ าระวังเหตุการณ์ตา่ งๆ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 108,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลการดาเนินการของโรงผลิตปุ๋ย
จานวน
216,000
บาท
อินทรียด
์ ว้ ยเทคโนโลยีการบาบ ัดขยะโดยวิธท
ี างกล
และชีวภาพ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลดูแลการดาเนินการภายในโรงผลิตปุ๋ยอินทรียด
์ ้วยเทคโนโลยีการ
บาบัดขยะโดยวิธท
ี างกลและชีวภาพโดยการคัดแยกขยะ การควบคุมเครือ
่ งจักร การดาเนินการนาขยะเข ้าเครือ
่ งจักร
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุ
เพือ
่ ผลิตเป็ นปุ๋ ยอินทรีย ์ และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 216,000 บาท)
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ค่าจ้างเหมาบริการกาจ ัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
จานวน
8,640,000
บาท
เพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบริหารจัดการ การกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
้
เพือ
่ กาจัดขยะมูลฝอยไม่น ้อยกว่า 80 ตัน/วัน และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
่ ี เพิม
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 4) หน ้าที่ 23 ลาดับที่ 1
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 8,640,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูลฝอย
จานวน
200,000
บาท
และเครือ
่ งจ ักรกลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบริการควบคุมดูแลสถานทีก
่ าจัดขยะมูลฝอยและเครือ
่ งจักรกลของ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดูแลการจัดการน้ าเสียจากบ่อกาจัดขยะมูลฝอยและความปลอดภัยภายในโรงงาน ดูแล
้
ระบบนิเวศน์บริเวณบ่อกาจัดขยะและบริเวณใกล ้เคียง และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 200,000 บาท)
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
50,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
50,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 30,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 20,000 บาท)
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
800,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้างและทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 600,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 200,000 บาท)

ค่าว ัสดุ

รวม

5,621,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
35,000
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 20,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 15,000 บาท)
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
25,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 5,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 20,000 บาท)
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ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
1,000,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 1,000,000 บาท)
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
จานวน
220,000
บาท
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 20,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 200,000 บาท)
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
570,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 370,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 200,000 บาท)
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
3,400,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 2,500,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 900,000 บาท)
ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
110,000
บาท
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นไป
้
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 100,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 10,000 บาท)
ว ัสดุการเกษตร
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 40,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 10,000 บาท)
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
6,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 3,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 3,000 บาท)
ว ัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
จานวน
120,000
บาท
้ วัสดุเครือ
้ กางเกง ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า เข็มขัด หมวก ผ ้าผูกคอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
อืน
่ ๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 100,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 20,000 บาท)
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ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
15,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 15,000 บาท)
ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
70,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 50,000 บาท และตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 20,000 บาท)

ค่าสาธารณู ปโภค

รวม

317,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
300,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานั กงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 300,000 บาท)
ค่านา้ ประปา
จานวน
12,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานั กงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขฯ จานวน 12,000 บาท)
่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสือ
จานวน
5,000
บาท
่ สารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช ้จ่ายเกีย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
่ วกับการใช ้ระบบ
่ สารอืน
อินเทอร์เน็ ต รวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ดและค่าสือ
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล
้ ทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 5,000 บาท)

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์การเกษตร

รวม
รวม
รวม

548,500
48,500
41,000

บาท
บาท
บาท

เครือ
่ งต ัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน
19,000
บาท
้ เครือ
้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งตัดหญ ้าแบบข ้อแข็ง จานวน 2 เครือ
่ ง (จัดซือ
คุณลักษณะดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งตัดหญ ้าแบบสะพาย
- เครือ
่ งยนต์ขนาดไม่น ้อยกว่า 1.4 แรงม ้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น ้อยกว่า 30 ซีซ ี
- พร ้อมใบมีด
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 59 ลาดับที่ 3
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 19,000 บาท)
เครือ
่ งต ัดหญ้าแบบข้ออ่อน
จานวน
22,000
บาท
้ เครือ
้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งตัดหญ ้าแบบข ้ออ่อน จานวน 2 เครือ
่ ง (จัดซือ
คุณลักษณะดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งตัดหญ ้าแบบสะพาย
- เครือ
่ งยนต์ขนาดไม่น ้อยกว่า 1.4 แรงม ้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น ้อยกว่า 30 ซีซ ี
- พร ้อมใบมีด
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 56 ลาดับที่ 1
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 22,000 บาท)
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ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานคร ัว
รวม
7,500
บาท
ตูท
้ านา้ ร้อน นา้ เย็น พร้อมถ ังใส่นา้
จานวน
7,500
บาท
้ ตู ้ทาน้ าร ้อน น้ าเย็น พร ้อมถังใส่น้ า จานวน 1 ตู ้ (จัดซือ
้ ตามราคาท ้องตลาด) โดยมี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีขนาดกว ้าง 305 มม. สูง 997 มม. ลึก 380 มม.
- มีระบบนิรภัยทีห
่ ัวจ่ายน้ าร ้อน ป้ องกันน้ าร ้อนลวก
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 58 ลาดับที่ 2
(ตัง้ จ่ายให ้กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล ้อม จานวน 7,500 บาท)

ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง

รวม

500,000

บาท

ค่าบารุงร ักษาและปร ับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง

รวม

500,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

โครงการปร ับปรุงอาคารสาน ักงานและติดตงั้
เครือ
่ งชง่ ั นา้ หน ักไฟฟ้า

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสานั กงานและติดตัง้ เครือ
่ งชัง่ น้ าหนั กไฟฟ้ า บริเวณสถานทีก
่ าจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เลขที่ 45/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 25 ลาดับที่ 1
(ตัง้ จ่ายให ้กองช่างสุขาภิบาล จานวน 500,000 บาท)
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แผนงานเคหะและชุมชน
ี
งานบาบ ัดนา้ เสย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

4,402,620
382,620
382,620

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
202,620
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
180,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

4,020,000
50,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
50,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550

้ อย
ค่าใชส

รวม

1,930,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
1,700,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
120,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและร ักษาท่อและรางระบายนา้
จานวน
1,080,000
บาท
ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและรางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ พร ้อมทัง้ ทาความสะอาดขุดท่อ เปลีย
่ นฝาท่อล ้างท่อ ลอกท่อ อันเนือ
่ งมาจากน้ าเสียภายในเขต
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลร ักษาระบบบาบ ัดนา้ เสีย
จานวน
200,000
บาท
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบบาบัดน้ าเสียของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
่ วชาญด ้านสิง่ แวดล ้อม และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้าง
โดยผู ้มีความรู ้และเชีย
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559
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้ า่ ยในโครงการขุดลอกกาจ ัดว ัชพืชในบ่อนา้
ค่าใชจ
จานวน
300,000
บาท
บ่อตาก บริเวณสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์และภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจัดโครงการกาจัดวัชพืชในบ่อน้ า บ่อตาก บริเวณสถานทีก
่ าจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น สิง่ ปฏิกล
ู ในแหล่งน้ า คู คลอง
ภายในเขตเทศบาลฯ และบาบัดฟื้ นฟูสงิ่ ปฏิกล
ู บ่อตาก บริเวณบ่อกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให ้เกิดความสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึน
้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
30,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
30,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
200,000
บาท
่
ิ
้งานได
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิงก่อสร ้าง และทรัพย์สนอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช
้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

1,310,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือ
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
จ ้างพิมพ์ ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บ
ิ
้ หนังสือ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตัง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้
ระเบียบ กฎหมาย ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
500,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
200,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
500,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
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ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เป็ นไป
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุอน
ื่ ๆ
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

รวม

730,000

บาท

จานวน

730,000

บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทว่ ั ไปเกีย
่ วก ับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

17,046,680
3,649,980
3,649,980

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
2,120,160
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงาน
จานวน
67,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ พนักงานเทศบาล
เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
103,200
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของผู ้บริหาร ให ้แก่ พนักงานเทศบาล เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
1,290,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
69,420
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

7,725,000
415,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
300,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
90,000
บาท
่
ิ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่ พนักงานเทศบาล ซึงมีสทธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย
ค่าเช่าบ ้านของข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
25,000
บาท
ิ ธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ ้างประจา ซึง่ มีสท
การศึกษาบุตรได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2559
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้ อย
ค่าใชส

รวม

5,090,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
250,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
34,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ั
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานของกองสว ัสดิการสงคม
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านของกองสวัสดิการสังคม และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ใน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
โครงการฯ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
4,390,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
70,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
โครงการเทศบาลพบประชาชน
จานวน
100,000
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เช่น ค่าป้ ายโครงการ ค่าน้ าดืม
่ และค่า
จ ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ฯลฯ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 133 ลาดับที่ 1)
มีนาคม 2553 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป

บาท

ั
โครงการอบรมสมมนาและท
ัศนศึกษาดูงาน
จานวน
3,500,000
บาท
ขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชนและองค์กรภาคประชาชน
เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ
้จ่
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 15
ลาดับที่ 1
โครงการดนตรีในสวน
จานวน
500,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการดนตรีในสวน เช่น ค่าจ ้างตกแต่งสถานที่ ค่าจ ้างเหมาเครือ
่ งเสียง
ค่าจ ้างเหมาเครือ
่ งดนตรี และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
้จ่
ค่าใช ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 เพิม
ส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 17
ลาดับที่ 2
โครงการประกวดดนตรีเพือ
่ ความสุขใจห่างไกลยาเสพติด
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการประกวดดนตรีเพือ
่ ความสุขใจห่างไกลยาเสพติด เช่น เงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครือ
่ งดนตรี ค่าเช่าเครือ
่ งเสียง และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วม
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 18 ลาดับที่ 3
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โครงการฝึ กอบรมส่งเสริมพ ัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
จานวน
70,000
บาท
ตามหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ และอืน
่ ๆ ทีร่ ะบุไว ้ใน
โครงการ ฯลฯ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 95 ลาดับที่ 1
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
450,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

1,560,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
60,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ
กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
กฎหมาย ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
1,200,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้วม
้
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส
ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
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ว ัสดุการเกษตร
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุกฬ
ี า
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุกฬ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี า เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิ งปอง ไม ้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม ้แบตมินตัน
ลูกแบตมินตัน ไม ้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร ้อ ตะกร ้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา
ิ
นกหวีด นาฬกาจั
บเวลา นวม ลูกทุม
่ น้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเกตบอล ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ ดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รวม

660,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

600,000

บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

60,000

บาท

รวม
รวม

5,321,700
421,700

บาท
บาท

ค่าสาธารณู ปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

ครุภ ัณฑ์สาน ักงาน
รวม
5,000
บาท
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ
่ น
จานวน
5,000
บาท
้
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ
่ น จานวน 1 หลัง จัดซือตามราคาท ้องตลาด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
้
- ตู ้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลือ
่ นกระจก จัดเก็บ 3 ชัน
- บานเลือ
่ นกระจก 2 ประตู
้ วางปรับระดับได ้ 2 แผ่น
- แผ่นชัน
- ขนาด 88x40.6x87.8 ซม.
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 1
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
รวม
5,900
บาท
ตูล
้ าโพงอเนกประสงค์
จานวน
5,900
บาท
้ ตู ้ลาโพงอเนกประสงค์ จานวน 1 เครือ
้ ตามราคาท ้องตลาด โดยมีคณ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ ง จัดซือ
ุ ลักษณะดังนี้
- มีขนาดดอกลาโพงไม่น ้อยกว่า 12 นิว้
- รองรับ USB/SD CARD/MP3/MIC
- เครือ
่ งขยาเสียงในตัวเครือ
่ ง กาลังขับ RMS 400W 4 Ohms
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- แบตเตอรีใ่ นตัว ขนาดไม่น ้อยกว่า 12 โวลล์ 8 แอมป์
- ไมล์ลอย 2 ตัว
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 1
ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานคร ัว
รวม
13,000
บาท
เครือ
่ งต ัดหญ้าแบบเข็น
จานวน
13,000
บาท
้ เครือ
้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยมี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งตัดหญ ้าแบบเข็น จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งตัดหญ ้าแบบเข็น ชนิดสูบนอน
- เครือ
่ งยนต์ขนาดไม่น ้อยกว่า 3.5 แรงม ้า
- รัศมีตด
ั หญ ้ากว ้างไม่น ้อยกว่า 18 นิว้
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 1
ครุภ ัณฑ์กฬ
ี า
รวม
350,000
บาท
เครือ
่ งดึงไหล่ออกกาล ังแขน
จานวน
29,400
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งออกกาลังแขน จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ เครือ
่ งออกกาลังแขน
ดึงไหล่สายพานคู่ ใช ้ออกกาลังแขนและดึงไหล่ ปรับระดับน้ าหนั กได ้ เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
่ ี พ.ศ. 2561 ท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22 ลาดับที่ 2
เครือ
่ งนวดหล ัง ออกกาล ังแขน
จานวน
25,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งนวดหลัง ออกกาลังแขน จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ใช ้นวดหลังและ
ออกกาลังแขน ลดหน ้าท ้อง ปรับน้ าหนักได ้ ระบบสปริง เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22 ลาดับที่ 2
เครือ
่ งออกกาล ังขา
จานวน
21,700
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งออกกาลังขา จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ออกกาลังขาแบบสปริงถีบ
่ ม เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการ
ใช ้ออกกาลังขาถีบเดินหน ้า ปรับน้ าหนักได ้ เหมาะสาหรับผู ้เป็ นโรคเข่าเสือ
่ ี พ.ศ.
ปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22 ลาดับที่ 2
เครือ
่ งบริหารข้อสะโพก
จานวน
18,200
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือเครือ
่ งบริหารข ้อสะโพก จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ลดส่วนเกินหน ้าท ้อง
และบริหารข ้อสะโพก เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22
ลาดับที่ 2
เครือ
่ งด ัดหล ังลดหน้าท้อง
จานวน
18,200
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งดัดหลังลดหน ้าท ้อง จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ดัดหลังและซิทอัพ
หน ้าท ้อง รวมถึงนวดฝ่ าเท ้าในตัว เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6)
หน ้าที่ 22 ลาดับที่ 2
เครือ
่ งบริหารข้อเข่า
จานวน
212,500
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งบริหารข ้อเข่า จานวน 17 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ จักรยานล ้อเล็ก แบบนั่งพิง
บริหารข ้อเข่า ได ้กาลังขา เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134
่
ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22
ลาดับที่ 2
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เครือ
่ งบริหารไหล่และข้อสะโพก
จานวน
25,000
บาท
้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งบริหารไหล่และข ้อสะโพก จานวน 2 เครือ
่ ง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้ ออกกาลังแขน
และข ้อสะโพก วิธเี ล่นจะเหมือนการเดินพร ้อมกับดึงไหล่ เป็ นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม
(ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 22 ลาดับที่ 2
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
47,800
บาท
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สาหร ับงานสาน ักงาน
จานวน
32,000
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลาง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์โน ้ตบุก
๊ สาหรับงานสานั กงาน จานวน 2 เครือ
่ ง จัดซือ
และคุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จานวน 1 หน่วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
ิ
1. ในกรณีทห
ี่ น่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 MB ต ้องมีความเร็วสัญญาณนาฬกา
พืน
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด ้านกราฟิ ก (Graphics Processing Unit) ไม่น ้อยกว่า
6 แกน หรือ
ิ
2. ในกรณีทม
ี่ ห
ี น่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น ้อยกว่า 3 MB ต ้องมีความเร็วสัญญาณนาฬกา
พืน
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น ้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น ้อยกว่า 12 นิว้
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่
่ มต่อระบบเครือ
- มีชองเชือ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช ้งานได ้ไม่น ้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 61 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
จานวน
15,800
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน ้า/นาที)
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จานวน 2 เครือ
่ ง จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมี
คุณลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น ้อยกว่า 27 หน ้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน ้าอัตโนมัตไิ ด ้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น ้อยกว่า 128 MB
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวน
- มีชอ
ไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช ้งานผ่านเครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได ้รวมกันไม่น ้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 62 ลาดับที่ 1
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ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง

รวม

4,900,000

บาท

อาคารต่างๆ
รวม
4,900,000
บาท
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรูเ้ ยาวชน
จานวน
4,900,000
บาท
บริเวณบ้านพ ักคล ังจ ังหว ัดเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการโครงการก่อสร ้างศูนย์การเรียนรู ้เยาวชน บริเวณบ ้านพักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
เช่น ค่าจ ้างเหมาก่อสร ้าง และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ 42/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 63 ลาดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน

รวม

350,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
รวม
350,000
บาท
โครงการอุดหนุนศูนย์อานวยการป้องก ันและปราบปราม
จานวน
350,000
บาท
ยาเสพติดจ ังหว ัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการป้ องกัน และแก ้ไขปั ญหายาเสพติดด ้วยพลังแผ่นดิน ท ้องถิน
่ และชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาปี 2562 เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว3616
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 116 ลาดับที่ 3
ลงวันที่ 24 มิถน
ุ ายน 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
่ เสริมและสน ับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งานสง
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม
รวม

95,000
95,000
95,000

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
จานวน
95,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการเยาวชนเทศบาลรูท
้ ันโรคเอดส ์
จานวน
15,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเยาวชนเทศบาลรู ้ทันโรคเอดส์ เช่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 115 ลาดับที่ 1
2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ี าว
โครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สข
จานวน
80,000
บาท
ปลอดยาเสพติด To Be Number One
ี าวปลอดยาเสพติด To Be Number One
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สข
เช่น ค่าวัสดุ ค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ และที่
ระบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 115
ฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ลาดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
งานกีฬาและน ันทนาการ
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม
รวม

1,850,000
1,850,000
1,850,000

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
1,850,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการแข่งข ันกีฬาน ักเรียนองค์กรปกครองส่วน
จานวน
650,000
บาท
ท้องถิน
่ แห่งประเทศไทย ระด ับภาคเหนือ
และระด ับประเทศ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬานั กเรียนองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ แห่งประเทศไทย ระดับ
ภาคเหนือและระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์กฬ
ี า ค่าชุดแข่งขันกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ ้างเหมา ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง
เก็บตัวและแข่งขันกีฬา ค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุไว ้ในโครงการฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
่ ี พ.ศ. 2561 ฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (ตัง้ จ่ายให ้กองการศึกษา จานวน 650,000 บาท)
ั ันธ์ทอ
โครงการแข่งข ันกีฬาสานสมพ
้ งถิน
่ ชุมชน
จานวน
150,000
บาท
จ ังหว ัดเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท ้องถิน
่ ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ
กีฬา อุปกรณ์กฬ
ี า ค่าชุดนักกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ ้างเหมา ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง และทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ ฯลฯ
้จ่
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
เข ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 9 ลาดับที่ 3 (ตัง้ จ่ายให ้กองสวัสดิการสังคม จานวน 150,000 บาท)
โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน
จานวน
600,000
บาท
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (ต้านยาเสพติด)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น
ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร ้อ เปตอง บาสเกตบอล เทนนิส ว่ายน้ า ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 8
ลาดับที่ 1 (ตัง้ จ่ายให ้กองสวัสดิการสังคม จานวน 600,000 บาท)
โครงการแข่งข ันพายเรือ 18 ฝี พาย
จานวน
100,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันพายเรือ 18 ฝี พาย เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจ ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
แผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 10 ลาดับที่ 4
(ตัง้ จ่ายให ้กองสวัสดิการสังคม จานวน 100,000 บาท)
โครงการแข่งข ันฝี พายเรือทวนนา้ งานประเพณี
จานวน
350,000
บาท
อุม
้ พระดานา้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการแข่งขันฝี พายเรือทวนน้ างานประเพณีอุ ้มพระดาน้ า เช่น เงินรางวัล
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วย
ค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 2) หน ้าที่ 8
ลาดับที่ 2 (ตัง้ จ่ายให ้กองสวัสดิการสังคม จานวน 350,000 บาท)
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แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
งานศาสนาว ัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดาเนินงาน
้ อย
ค่าใชส

รวม
รวม
รวม

3,810,000
3,510,000
3,510,000

บาท
บาท
บาท

รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
3,510,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการจ ัดงานประเพณีอม
ุ ้ พระดานา้
จานวน
2,000,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีสารทไทยอุ ้มพระดาน้ า เช่น การจัดการประกวดต่างๆ
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ.2559
้จ่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการ
่ ี พ.ศ. 2561 ฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 21 ลาดับที่ 1
โครงการจ ัดงานประเพณีลอยกระทง
จานวน
300,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น การจัดประกวดกระทง นางนพมาศ
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 90 ลาดับที่ 12
โครงการจ ัดงานประเพณีว ันสงกรานต์
จานวน
400,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีวน
ั สงกรานต์ เช่น การจัดการประกวดนางสงกรานต์
ขบวนแห่การแสดง ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัลของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์
ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
่ ี
และการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 89 ลาดับที่ 11
้ ปี ใหม่
โครงการจ ัดงานว ันขึน
จานวน
200,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันขึน
้ ปี ใหม่ เช่น การประกวด การแข่งขัน ค่าวัสดุตา่ งๆ
ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 88 ลาดับที่ 9
โครงการจ ัดกิจกรรมเนือ
่ งในว ันเข้าพรรษา
จานวน
300,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเนือ
่ งในวันเข ้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา
ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 หน ้าที่ 85 ลาดับที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบ ัติการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้
จานวน
90,000
บาท
ในเรือ
่ งภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่ และวิถช
ี วี ต
ิ ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้ในเรือ
่ งภูมป
ิ ั ญญา
ี
ท ้องถิน
่ และวิถช
ี วต
ิ ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าอาหาร
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 86 ลาดับที่ 5
เจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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โครงการจ ัดงานปิ ดทองบูชารอยพระพุทธบาท
จานวน
20,000
บาท
ร่วมก ับว ัดภูเขาดิน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานปิ ดทองบูชารอยพระพุทธบาทร่วมกับวัดภูเขาดิน เช่น
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 88 ลาดับที่ 8
โครงการจ ัดงานว ันตรุษไทยร่วมก ับว ัดชา้ งเผือก
จานวน
40,000
บาท
และว ัดทุง
่ สะเดียง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันตรุษไทยร่วมกับวัดช ้างเผือกและวัดทุง่ สะเดียง เช่น
ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 89 ลาดับที่ 10
โครงการจ ัดงานว ันลูกกต ัญญูรว
่ มก ับว ัดมหาธาตุ
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันลูกกตัญญูร่วมกับวัดมหาธาตุ เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา
ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 86 ลาดับที่ 6
โครงการเทศน์มหาชาติรว
่ มก ับว ัดมหาธาตุ
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัดมหาธาตุ เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา
ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนั กกีฬา
่ ี พ.ศ. 2561 เข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 84 ลาดับที่ 1
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
จานวน
100,000
บาท
ร่วมก ับว ัดพระแก้ว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติร่วมกับวัดพระแก ้ว เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ
ค่าจ ้างเหมา ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วม
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
หน ้าที่ 85 ลาดับที่ 4
โครงการต ักบาตรเทโวร่วมก ับว ัดประตูดาว
จานวน
20,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการตักบาตรเทโวร่วมกับวัดประตูดาว เช่น ค่าวัสดุตา่ งๆ ค่าจ ้างเหมา
ค่าตอบแทน ค่าสนั บสนุน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าพิธส
ี งฆ์ ค่าอาหาร ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 หน ้าที่ 84 ลาดับที่ 2
องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นสาธารณะประโยชน์
เงินอุดหนุนว ัฒนธรรมนครบาล

รวม
รวม
จานวน

300,000
300,000
300,000

บาท
บาท
บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให ้แก่ สภาวัฒนธรรมนครบาล เพือ
่ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องและระบุ
ไว ้ในโครงการฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
่ ี พ.ศ.
มหาดไทย ว่าด ้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2561 - 2564 หน ้าที่ 92 ลาดับที่ 14

180
แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
่ เสริมการท่องเทีย
งานวิชาการวางแผนและสง
่ ว
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

7,572,120
1,357,320
1,357,320

บาท
บาท
บาท

เงินเดือนพน ักงาน
จานวน
297,900
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให ้แก่พนักงานเทศบาลพร ้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี เป็ นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 หนั งสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หนังสือสานั กงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
1,002,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
57,420
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

6,186,000
40,000

บาท
บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
40,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550

้ อย
ค่าใชส

รวม

3,131,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
2,421,000
บาท
ค่าจ้างเหมา
จานวน
918,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ั ันธ์ทอ
ค่าจ ัดทาเอกสารการประชาสมพ
่ งเทีย
่ ว
จานวน
99,000
บาท
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาคูม
่ อ
ื ท่องเทีย
่ วเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หรือแผ่นพับ เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
่ ี พ.ศ. 2561 ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
2564 หน ้าที่ 97 ลาดับที่ 1
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานทีห
่ อโบราณคดี
จานวน
432,000
บาท
ั
เพ็ชรบูรณ์อน
ิ ทราชย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาพนักงานบริการหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อน
ิ ทราชัย และระบุคา่ ใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องฯ
เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 100 ลาดับที่ 4
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
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ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบ ัติงานทีอ
่ ท
ุ ยานวิทยาศาสตร์
จานวน
756,000
บาท
หนองนารี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั งิ านทีด
่ ้านต่างๆ เช่น ด ้านการบริการ ด ้านทาความสะอาด รวมค่าใช ้จ่าย
อืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 101 ลาดับที่ 5
ธันวาคม 2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
โครงการส่งเสริมคนพิการทางานในหน่วยงานภาคร ัฐ
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาคนพิการปฏิบต
ั งิ านในหน่วยงานภาครัฐรวมค่าใช ้จ่ายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เป็ นไปตามกฎกระทรวง
กาหนดจานวนคนพิการทีน
่ ายจ ้างหรือเจ ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต ้องรับเข ้าทางานและจานวน
เงินทีน
่ ายจ ้างหรือเจ ้าของสถานประกอบการจาต ้องนาเข ้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ(ฉบับที่ 2)
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 121 ลาดับที่ 1
พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
590,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
50,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจาและพนักงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
โครงการอบรมม ัคคุเทศก์
จานวน
40,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมมัคคุเทศก์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับ
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 99
การฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ลาดับที่ 3
โครงการปั่นว ัดใจ ท่องเทีย
่ ว 14 จุด สุดประท ับใจ
จานวน
500,000
บาท
เทีย
่ วในเมืองเพชรบูรณ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการดาเนินโครงการปั่ นวัดใจ ท่องเทีย
่ ว 14 จุด สุดประทับใจ เทีย
่ วในเมืองเพชรบูรณ์
เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าตอบแทน ค่าจ ้างเหมา ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข ้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
พ.ศ.
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 98 ลาดับที่ 2
2559 และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
120,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

1,235,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
90,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
400,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
100,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
160,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
130,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
125,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
10,000
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
้
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

บาท

ว ัสดุการเกษตร
จานวน
160,000
บาท
้
ั
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ตว์ปีก
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
30,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

183
รวม

1,780,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

1,500,000

บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

220,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค

ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
60,000
บาท
้จ่
้บริ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช การดังกล่าว และค่าใช ้
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

28,800
28,800

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
28,800
บาท
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหร ับงานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน
22,000
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว้ จานวน
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
1 เครือ
่ ง จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พืน
้ ฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น ้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา
ิ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น ้อยกว่า 6 MB มีความเร็ วสัญญาณนาฬกาพื
น
้ ฐานไม่น ้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี้
1. เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่วยความจา ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unitทีส
่ ามารถใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช ้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น ้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น ้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข ้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น ้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือ
- มีชอ
่ ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น ้อยกว่า 3 ช่อง
- มีชอ
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น ้อยกว่า 600:1 และมีขนนาดไม่น ้อยกว่า
19 นิว้ จานวน 1 หน่วย
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 65 ลาดับที่ 1
เครือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตงถ
ั้ ังหมึกพิมพ์

จานวน

4,300

บาท

้ เครือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ
่ ง
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
จัดซือ
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร ้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู ้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น ้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น ้อยกว่า 20 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น ้อยกว่า 10 หน ้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น ้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
- มีถาดใส่กระดาษได ้ไม่น ้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช ้ได ้กับ A4, Letter, legal และ Custom
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 65 ลาดับที่ 1

184
เครือ
่ งสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน
2,500
บาท
้ เครือ
้ ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งสารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครือ
่ ง จัดซือ
คุณลักษณะพืน
้ ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ปั จจุบน
ั โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน
้ ฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด ้านนอกไม่น ้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้ าได ้ไม่น ้อยกว่า 15 นาที
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 65 ลาดับที่ 1

185
แผนงานการพาณิชย์
ั
งานโรงฆ่าสตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม
รวม
รวม

2,455,500
240,000
240,000

บาท
บาท
บาท

ค่าตอบแทนพน ักงานจ้าง
จานวน
216,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
24,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ
และพนั กงานจ ้างทั่วไป เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนอัตรากาลัง 3 ปี

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวม
รวม

115,500
500

บาท
บาท

ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอ ันเป็นประโยชน์
จานวน
500
บาท
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้แก่ผู ้ปฏิบต
ั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ เช่น ค่าตอบแทน
การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนั กงานเทศบาล ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
้ หรือจัดจ ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ ้างและผู ้ควบคุม
สอบแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ
การก่อสร ้าง เงินรางวัลการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ ซึง่ มาช่วยปฏิบต
ั งิ านรักษาความสงบเรียบร ้อยและ
ความมัน
่ คง ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคาสัง่ เทศบาลฯ ฯลฯ

้ อย
ค่าใชส

รวม

25,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จานวน
10,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่าง
ค่าเช่าทรัพย์สน
หนึง่ อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานักงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
15,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

ค่าว ัสดุ

รวม

90,000

บาท

ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
15,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
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ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
5,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
60,000
้ วัสดุวท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก ้ว
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมกามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ สาลี ผ ้าพันแผล เครือ
่ งมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์

รวม
รวม

2,100,000
1,150,000

บาท

บาท
บาท

ครุภ ัณฑ์อน
ื่
รวม
1,150,000
บาท
้
จ ัดซือเครือ
่ งลวกสุกร แบบ 1 ลูกกลิง้
จานวน
1,150,000
บาท
้ เครือ
้ ตามราคาท ้องตลาด โดยมีคณ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ งลวกสุกร แบบ 1 ลูกกลิง้ จัดซือ
ุ ลักษณะดังนี้
- เป็ นเครือ
่ งลวกและปั่ นขนสุกร แบบ Combine ลูกกลิง้ เดีย
่ ว
- โครงสร ้างทาด ้วยสแตนเลส
- สามารถใช ้กับหมูน้ าหนัก 60 - 200 กิโลกรัม
- มอเตอร์ขบ
ั แกนลูกกลิง้ ปั่ นขน ขนาด 4 แรงม ้า
- ใช ้ไฟฟ้ า 380 V/50 Hz
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 68 ลาดับที่ 1

ค่าทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร้าง

รวม

950,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
รวม
500,000
บาท
ั
โครงการก่อสร้างรวโรงฆ่
ั้
าสตว์
จานวน
500,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร ้างรัว้ โรงฆ่าสัตว์ และโรงเชือดวัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ก่อสร ้างรัว้ ค.ส.ล. ความสูงประมาณ
2 เมตร ความยาวประมาณ 98 เมตร และก่อสร ้างโรงเชือดวัว ค.ส.ล. ความกว ้างประมาณ 6 เมตร ความยาว
ประมาณ 8 เมตร พืน
้ ทีร่ วมไม่น ้อยกว่า 48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เลขที่ 43/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 72 ลาดับที่ 1
ค่าบารุงร ักษาและปร ับปรุงทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
450,000
บาท
ั
โครงการซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสตว์
จานวน
450,000
บาท
ชุมชนที่ 14 (คลองศาลา)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาดอาคาร 24.00x24.00 เมตร จานวน
1 หลัง คิดเป็ นพืน
้ ทีไ่ ม่น ้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เลขที่ 44/2561 เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ.2561 - 2564 เพิม
ท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 39 ลาดับที่ 1

187
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนีเ้ งินต้น

รวม
รวม
รวม
รวม

44,577,530
44,577,530
44,577,530
4,450,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าชาระหนีเ้ งินกูธ
้ นาคารกรุงไทย
รวม
4,450,000
บาท
ค่าก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะ
จานวน
4,450,000
บาท
หนองนารี
เพือ
่ ชาระหนีเ้ งินกู ้ค่าก่อสร ้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะหนองนารี วงเงินกู ้ 80,000,000
บาท อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 15 ต่อปี (ค่าก่อสร ้างตามสัญญา 79,600,000 บาท) สัญญาเงินกู ้ประจา
2 พฤษภาคม 2550 ชาระทัง้ หมด 20 งวด ชาระงวดที่ 12 คงเหลือจานวน 8 งวด (เงินต ้นคงเหลือ
35,096,911.63 บาท)

้
ค่าชาระดอกเบีย

รวม

1,200,000

บาท

ค่าชาระหนีเ้ งินกูธ
้ นาคารกรุงไทย
รวม
1,200,000
บาท
ค่าก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะ
จานวน
1,200,000
บาท
หนองนารี
เพือ
่ ชาระดอกเบีย
้ ค่าก่อสร ้างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ สวนสาธารณะหนองนารี วงเงินกู ้ 80,000,000
บาท อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 15 ต่อปี (ค่าก่อสร ้างตามสัญญา 79,600,000 บาท) สัญญาเงินกู ้ประจา
2 พฤษภาคม 2550 ชาระดอกเบีย
้ ทุกเดือน จานวน 20 ปี (เงินต ้นคงเหลือ 39,546,911.63 บาท)
ั
เงินสมทบกองทุนประก ันสงคม
รวม
1,853,500
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานจ ้าง โดยคานวณตัง้ จ่ายในอัตราร ้อยละ 5 ของเงินเดือน
หรือเงินทีจ
่ า่ ยเพิม
่ ให ้แก่พนั กงานจ ้างทีเ่ ทศบาลจะต ้องจ่าย เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่
รวม
610,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่ ให ้แก่สถานีขนส่งผู ้โดยสารของเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนั กงานจ ้าง ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าจ ้างเหมาบุคคลทาความ
สะอาดของสถานีขนส่งผู ้โดยสาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานของ
สถานีขนส่งผู ้โดยสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให ้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
้ ย ังชีพผูส
เบีย
้ ง
ู อายุ
รวม
23,844,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย
้ ยังชีพผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทัง้ 17 ชุมชน เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแ
่ ก ้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจาย
อานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายเพือ
่
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน ้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2560 หนั งสือกรมส่งเสริมการปกครอง
่ ี
ท ้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เป็ นไปตามแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 119 ลาดับที่ 6
้ ย ังชีพคนพิการ
เบีย
รวม
4,608,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย
้ ยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทัง้ 17 ชุมชน เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแ
่ ก ้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจาย
อานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
เพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน ้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2560 เป็ นไปตามแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 119 ลาดับที่ 7
ท ้องถิน
่ สีป
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้ ย ังชีพผูป
เบีย
้ ่ วยเอดส ์
รวม
42,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย
้ ยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทัง้ 17 ชุมชน เป็ นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 และทีแ
่ ก ้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 53 (1) พ.ร.บ.กาหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจาย
อานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
เพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน ้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ.2560 เป็ นไปตามแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 120 ลาดับที่ 8
ท ้องถิน
่ สีป
เงินสารองจ่าย
รวม
2,124,140
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีม
่ ส
ี าธารณภัยเกิดขึน
้ หรือการบรรเทาปั ญหาความเดือดร ้อนของประชาชน
เป็ นส่วนรวมเท่านัน
้ เช่น การป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาอุทกภัย น้ าป่ าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล ้ง ภัยหนาว
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่ าและหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่าย
เพือ
่ ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน ้าที่ พ.ศ. 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพ ัน
รวม
1,021,330
บาท
ั บาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- ค่าบารุงสนนิ
จานวน
271,330
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โดยตัง้ จ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายร ้อยละ 1/6
ของรายรับจริงประจาปี ทผ
ี่ า่ นมายกเว ้นเงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทีย
่ ังค ้างจ่าย
ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2555
้ า่ ยในการจ ัดจราจร
- ค่าใชจ
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการจราจรและจัดหาอุปกรณ์ในสิง่ ทีป
่ ระชาชนได ้รับประโยชน์ เช่น การทาสีตเี ส ้น แผงกัน
้
จัดทาป้ ายสัญญาณไฟจราจร หรืออุปกรณ์ทใี่ ช ้ในการควบคุมการสัญจรและอืน
่ ๆ ทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะดังกล่าว ฯลฯ
โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจร เป็ นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
- เงินสมทบหล ักประก ันสุขภาพ
จานวน
600,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท ้องถิน
่ จานวนประชากร 22,450 คน จาก สปสช.วงเงิน
จัดสรรรายหัวที่ สปสช.ให ้คนละ 45 บาท/ประชากร เทศบาลฯ ต ้องสมทบเข ้า 60% เป็ นไปตามแผนพัฒนา
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 หน ้าที่ 51 ลาดับที่ 4
ท ้องถิน
่ สีป
เงินช่วยพิเศษ
รวม
30,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน ลูกจ ้างประจา พนักงานจ ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
ิ ธิได ้รับ เป็ นไปตาม พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน
โดยจ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของเงินเดือนให ้แก่ผู ้มีสท
เงินปี บาเหน็ จ บานาญ และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา 23
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
จานวน
3,134,560
บาท
ส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ ตามกฎหมาย โดยจ่ายตามหลักเกณฑ์อต
ั รา
ร ้อยละ 2 ของรายได ้ตามประมาณรายรับทุกประเภท ไม่รวมรายได ้จากพันธบัตร เงินกู ้ เงินทีม
่ ผ
ี ู ้อุทศ
ิ ให ้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็ นไปตามหนั งสือสานั กงานกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่
ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วน
ท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ ับบานาญ (ชคบ.)
จานวน
500,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให ้กับผู ้รับบานาญ เป็ นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ จบานาญ
ข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุน
บาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบานาญข้าราชการถ่ายโอน
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพให ้กับผู ้รับบานาญถ่ายโอน ตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554
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เงินบาเหน็ จลูกจ้างประจา
จานวน
1,000,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินบาเหน็ จลูกจ ้างประจา เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนั งสือสานั กงานกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วน
ท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ จบานาญ
ข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
จานวน
150,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการ (กบข.) สาหรับข ้าราชการพนักงานเทศบาลและบุคลากร
ทางการศึกษาถ่ายโอน เป็ นไปตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วนท ้องถิน
่
ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็ จบานาญข ้าราชการส่วน
ท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาเภอเมือง จ ังหว ัดเพชรบูรณ์
ิ้
ประมาณการรายจ่ายรวมทงส
ั้ น
9,675,430
จ ัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนงบทว่ ั ไป แยกเป็น

บาท

จ่ายจากรายได้จ ัดเก็บเอง หมวดภาษี

งบบุคลากร
เป็นเงิน
1,669,320
บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
1,669,320
บาท
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
60,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ง ให ้แก่ ผู ้จัดการสถานธนานุบาล ผู ้ช่วยผู ้จัดการสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
สานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยการกาหนดอัตราเงินประจาตาแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
1,609,320
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างลูกจ ้างประจาให ้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จานวน 1,543,320 บาท และเงินปรับปรุง
ค่าจ ้างประจา จานวน 66,000 บาท เป็ นไปตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยค่าจ ้าง ค่าตอบแทน
เบีย
้ กรรมการและเงินโบนัส (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559
งบดาเนินงาน
เป็นเงิน
2,113,000
ค่าตอบแทน
รวม
1,516,000
้ เลีย
้ งจาหน่ายทร ัพย์หลุด
ค่าเบีย
จานวน
20,000
เพือ
่ จ่ายให ้กับเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ดาเนินการจาหน่ายทรัพย์หลุดจานา เป็ นไปตามหนั งสือสัง่ การสานักงาน จ.ส.ท.
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

บาท
บาท
บาท

ค่าพาหนะเหมาจ่าย
จานวน
66,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท เป็ นไปตามหนังสือสัง่ การของสานั กงาน
กรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่
15 มกราคม 2550
เงินเพิม
่ การครองชีพชว่ ั คราว
จานวน
50,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วย
เงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
เงินรางว ัลเจ้าหน้าที่
จานวน
130,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนให ้ผู ้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีแ
่ ทนผู ้ตรวจการสถานธนานุบาลและ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ปฏิบต
ั งิ านตรวจสอบทรัพย์จานา เป็ นไปตามหนังสือสานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
ที่ มท 0801.5/ว18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 หนั งสือสานั กงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
ที่ มท 0801/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และหนังสือสานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม
การปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0801.5/ว 897 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
เงินสมทบเงินสะสม
จานวน
200,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสมทบเงินสะสมให ้กับพนั กงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ ้างประจา เป็ นไปตามระเบียบ
สานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522 และแก ้ไขเพิม
่ เติม
ถึง พ.ศ. 2535
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
20,000
ิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให ้แก่พนักงานพนักงานสถานธนานุบาล ทีม
่ ส
ี ท
การศึกษาบุตร เป็ นไปตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการศึกษาของบุตรพนั กงาน
สถานธนานุบาล พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์ทก
ี่ ระทรวงการคลังกาหนด

บาท

ค่าตอบแทนพิเศษ
จานวน
30,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู ้ได ้รับค่าจ ้างถึงขัน
้ สูงของตาแหน่งให ้แก่ พนักงาน
สถานธนานุบาล เป็ นไปตามระเบียบสานั กงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนั กงานสถาน
ธนานุบาลผู ้ได ้รับเงินค่าจ ้างถึงขัน
้ สูงหรือใกล ้ถึงขัน
้ สูงของตาแหน่ง พ.ศ. 2550
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
60,000
ิ ธิเบิกค่าเช่าบ ้านได ้ เป็ นไปตามระเบียบสานั กงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ ้านให ้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีม
่ ส
ี ท
จ.ส.ท. ว่าด ้วยค่าเช่าบ ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2560

บาท

เงินช่วยเหลือค่าร ักษาพยาบาล
จานวน
700,000
บาท
ิ ธิ เป็ นไป
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให ้แก่พนั กงานสถานธนานุบาล และบุคคลในครอบครัวทีม
่ ส
ี ท
ตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยเงินสวัสดิการเกีย
่ วกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.
2551 และตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ ระทรวงการคลังกาหนด
ค่าอาหาร
จานวน
240,000
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหารประจาวันทาการให ้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล เป็ นไปตามระเบียบสานั กงาน จ.ส.ท.
ว่าด ้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจาวันทาการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549

บาท

้ อย
ค่าใชส
รวม
317,000
บาท
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
100,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
100,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการ ใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบต
ั งิ าน และว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการจัดงานของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2559
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
107,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
30,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให ้กระทาการต่างๆ รวมทัง้ ค่าแรงจ ้างมาทาของและรับส่งของ ฯลฯ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
จานวน
2,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตโรงรับจานา ประจาปี พ.ศ. 2562 เป็ นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงรับจานา พ.ศ. 2505 ข ้อ 6 (2) (ข)
้ ประก ันอ ัคคีภ ัย
ค่าเบีย
จานวน
25,000
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย
้ ประกันอัคคีภัย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล เป็ นไปตามหนั งสือสานั กงาน จ.ส.ท. กรมการ
ปกครอง ที่ มท 0303/542 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536

บาท
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ค่าภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าภาษีโรงเรือนและทีด
่ น
ิ ให ้แก่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นไปตามหนั งสือสานั กงาน จ.ส.ท. กรมการ
ปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544
ค่าสอบบ ัญชี
จานวน
40,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให ้แก่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นไป
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
ที่ มท 0801.5/ว
524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
รายจ่ายเกีย
่ วก ับการร ับรองและพิธก
ี าร
รวม
10,000
ค่าร ับรอง
จานวน
10,000
เพือ
่ จ่ายรับรองหรือเลีย
้ งรับรองของสถานธนานุบาล และเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันทีร่ ะลึกสถาน
ธนานุบาล ฯลฯ

บาท
บาท

ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
รวม
100,000
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
100,000
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ใช ้งานได ้ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ

บาท
บาท

ค่าว ัสดุ
รวม
150,000
บาท
ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
50,000
บาท
้ วัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
20,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
3,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
10,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้
ท่อต่างๆ โถส ้วม ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560
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ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
7,000
บาท
้
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
40,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและการบริหาร
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุอน
ื่
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื่ ๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดประเภทในกลุม
่ ใดๆ ได ้ เช่น วัสดุอป
ุ กรณ์ใช ้สาหรับในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ได ้แก่ สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง ข ้อแยกดับเพลิง เชือกโรยตัว
หน ้ากากดาน้ า สายแรงดันอากาศและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีใ่ ช ้ในการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

รวม
จานวน

130,000
100,000

บาท
บาท

ค่านา้ ประปา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ

จานวน

8,000

บาท

ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
7,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว และค่าใช ้
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการสือ
จานวน
10,000
บาท
่ สารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช ้จ่ายเกีย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
่ วกับการใช ้ระบบ
่ สารอืน
อินเทอร์เน็ ต รวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ดและค่าสือ
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล
้ ทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย ์
จานวน
5,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณีย ์ เช่น ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณั ต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
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งบรายจ่ายอืน
่
เป็นเงิน
2,650,400
บาท
รายจ่ายอืน
่
รวม
2,650,400
บาท
้ า่ ยฝ่ายอานวยการ
ค่าใชจ
จานวน
50,400
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายฝ่ ายอานวยการ ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ ที่ มท 0801.5/ว 1380 ลงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน 2561
เงินทานุบารุงท้องถิน
่ 30%
จานวน
780,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินทานุบารุงท ้องถิน
่ ให ้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็ นไปตามระเบียบสานั กงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยการ
จัดสรรกาไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล 50 %
จานวน
1,300,000
บาท
เพือ
่ จ่ายสมทบเข ้าเป็ นทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล เป็ นไปตามระเบียบสานั กงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยการจัดสรร
กาไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
บาเหน็จรางว ัล 20%
จานวน
520,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินรางวัลประจาปี ให ้แก่เจ ้าหน ้าที่ ทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ กีย
่ วกับสถานธนานุบาลฯ ได ้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาล เทศบาล จังหวัด และสานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่
เป็ นไปตามระเบียบสานักงาน จ.ส.ท. ว่าด ้วยการจัดสรรกาไรสุทธิของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
งบกลาง
เป็นเงิน
3,242,710
งบกลาง
รวม
3,242,710
้ เงินกู ้
ค่าชาระดอกเบีย
จานวน
117,800
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าชาระดอกเบีย
้ เงินกู ้ กบท. ตามสัญญาเลขที่ 325/8/2557 ลงวันที่ 4 มิถน
ุ ายน 2557
เป็ นการจ่ายงวดที่ 5

บาท
บาท
บาท

้ เงินกูธ
ค่าชาระดอกเบีย
้ นาคาร
จานวน
3,000,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดอกเบีย
้ เงินกู ้จากสถาบันการเงิน ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการขอกู ้เงินและค่าธรรมเนียมในการขอกู ้เงิน
เงินสมทบเงินสว ัสดิการหล ังพ้นจากการเป็นพน ักงาน
จานวน
124,910
บาท
สถานธนานุบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ ้นจากการเป็ นพนั กงานสถานธนานุบาล โดยคานวณในอัตราร ้อยละ 2
ของรายได ้ของปี ทล
ี่ ว่ งมา ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
่ ที่ มท 0801.5/ว 1324 ลงวันที่ 14 มิถน
ุ ายน 2561
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
่
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนสง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
อาเภอเมือง จ ังหว ัดเพชรบูรณ์
ิ้
ประมาณการรายจ่ายรวมทงส
ั้ น
1,585,000 บาท จ่ายจากรายได้จ ัดเก็บเอง
หมวดภาษีจ ัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนงบทว่ ั ไป แยกเป็น
งบบุคลากร
เป็นเงิน
799,000
บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
799,000
บาท
ค่าจ้างพน ักงานจ้าง
จานวน
708,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป (ตัง้ จ่ายจากแผนงาน
งบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
จานวน 167,000 บาท ตัง้ จ่ายจากสถานีขนส่ง จานวน 541,000 บาท)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพน ักงานจ้าง
จานวน
91,000
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราวให ้แก่ พนักงานจ ้างตามภารกิจ และพนั กงานจ ้างทั่วไป

บาท

งบดาเนินงาน
เป็นเงิน
622,000
บาท
ค่าตอบแทน
รวม
125,000
บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
125,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการให ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง
ทีม
่ าปฏิบต
ั งิ านนอกเวลาราชการ เป็ นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2550
้ อย
ค่าใชส
รวม
179,000
บาท
รายจ่ายเกีย
่ วเนือ
่ งก ับการปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่เข้าล ักษณะ
รวม
30,000
บาท
รายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
้ า่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจ ักร
ค่าใชจ
จานวน
30,000
บาท
และนอกราชอาณาจ ักร
เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ ้างประจา และพนั กงานจ ้าง ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้เดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบีย
้ เลีย
้ งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ ัก ค่าบริการทีจ
่ อดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช ้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ฯลฯ เป็ นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมและการเข ้ารับการฝึ กอบรมของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยค่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ ้าหน ้าทีท
่ ้องถิน
่ พ.ศ. 2559
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รวม
118,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
จานวน
10,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข ้าปกหนั งสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
้ ประกันภัยรถยนต์ ค่าซักฟอก
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ ้างเหมาบริการโดยผู ้รับจ ้างทาอย่างหนึง่
ค่าเช่าทรัพย์สน
อย่างใด ค่าจ ้างเหมาทาความสะอาดภายในอาคารสานั กงานเทศบาล ค่าจ ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย
่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
้ จัดจ ้างและ
ค่าจ ้างเหมาจัดทาสือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559
ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารฯ
จานวน
108,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดภายนอก ภายใน บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู ้โดยสารเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ทาความสะอาดห ้องน้ าสุขาสาธารณะ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 108,000 บาท)
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รายจ่ายเกีย
่ วก ับการร ับรองและพิธก
ี าร
จานวน
1,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต ้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย
่ มชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน ฯลฯ
ค่าบารุงร ักษาและซ่อมแซม
จานวน
30,000
บาท
ิ อืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร ้าง และทรัพย์สน
่ ๆ เพือ
่ ให ้สามารถใช ้งานได ้
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตามปกติ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ค่าว ัสดุ
รวม
95,000
บาท
ว ัสดุสาน ักงาน
จานวน
45,000
บาท
้
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม ้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด เทปพีวซ
ี ี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ ม สมุดบัญชี
้ หรือจ ้างพิมพ์
สมุดประวัตข
ิ ้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สิง่ พิมพ์ทไี่ ด ้จากการซือ
ของใช ้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ ตะแกรงวางเอกสาร น้ าดืม
่ เครือ
่ งตัดโฟม เครือ
่ งตัดกระดาษ เครือ
่ งเย็บกระดาษ กุญแจ
ิ
้ หนั งสือ ระเบียบ กฎหมาย
พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬกาตั
ง้ หรือแขวน เครือ
่ งคานวณเลข รวมทัง้ เป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหาร
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทศบาล ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสาร ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ว ัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้ า ปลั๊กไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ี เตอร์ มูฟวิง่ คอยส์ คอนแดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนช์ เบรกเกอร์ สายอากาศสาหรับวิทยุ
สวิตช์ไฟฟ้ า รีชส
เครือ
่ งรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้ าพร ้อมขาหรือก ้าน หม ้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ไมโครโฟน
ขาตัง้ ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร ้งไฟฟ้ า ฯลฯ เป็ นไปตาม
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุงานบ้านงานคร ัว
จานวน
10,000
บาท
้ วัสดุงานบ ้านงานครัว เช่น แปรง ไม ้กวาด ผ ้าปูโต๊ะ ถ ้วยชาม ช ้อนส ้อม แก ้วน้ าจานรอง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระจกเงา ถาด มีด ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุกอ
่ สร้าง
้ วัสดุกอ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ สร ้าง เช่น
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ
้ ง
ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา
จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

จานวน
10,000
บาท
ไม ้ต่างๆ น้ ามันทาไม ้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
สังกะสี ตะปู ค ้อน คีม จอบ เสียม เหล็กเส ้น เครือ
่ งวัดขนาดเล็ก
้วม
้
ท่อต่างๆ โถส
ราวพาดผ ้า ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560

ว ัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
3,000
บาท
้ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู ฟิ ลม
์ กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การจัดซือ
้ เพลิงและหล่อลืน
ว ัสดุเชือ
่
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ก๊าส
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
แก๊สหุงต ้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครือ
่ ง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ พ.ศ. 2535
แก ้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558
ว ัสดุการเกษตร
จานวน
5,000
บาท
้ วัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพช
ั ว์ปีก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ื และสัตว์ พันธุพ
์ ช
ื ปุ๋ ย พันธุส
์ ต
และสัตว์น้ า วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ
์ ช
ื ผ ้าใบหรือผ ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
้ จัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผานไถกระทะ เครือ
่ งดักแมลง ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
ว ัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
1,000
บาท
้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ น
ั และสี ฟิ ลม
์ เมมโมรีก
่ าร์ด
ฟิ ลม
์ สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโี อ แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดาทีไ่ ด ้จากการล ้าง อัด ขยาย
้ จัดจ ้างและ
ขาตัง้ กล ้อง ขาตัง้ เขียนภาพ เลนส์ซม
ู กระเป๋ าใส่กล ้องถ่ายรูป ฯลฯ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ว ัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
6,000
บาท
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
ั ทึกข ้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์
ิ
ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล
้ แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
เมาส์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครือ
่ งอ่านและบันทึกข ้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอม
้ จัดจ ้างและ
พิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทม
ี่ รี าคาหน่วยหนึง่ ไม่เกิน 20,000 บาท เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซือ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ค่าสาธารณู ปโภค
รวม
223,000
บาท
ค่าไฟฟ้า
จานวน
156,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด
งบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน
156,000 บาท)
ค่านา้ ประปา
จานวน
55,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าน้ าประปาในสานักงาน และในทีส
่ าธารณะ ฯลฯ (ตัง้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด
งบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน
55,000 บาท)
ั
ค่าบริการโทรศพท์
จานวน
12,000
บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พน
ื้ ฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ฯลฯ รวมถึงค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้ใช ้บริการดังกล่าว และค่าใช ้
จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ เกีย
่ วกับการใช ้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
งบลงทุน
เป็นเงิน
124,000
บาท
ค่าครุภ ัณฑ์
รวม
124,000
บาท
ครุภ ัณฑ์สาน ักงาน
รวม
124,000
บาท
้ ถวสาหร ับผูโ้ ดยสารนง่ ั พ ักคอย ขนาด 4 ทีน
เก้าอีแ
่ ง่ ั ติดก ัน
จานวน
106,000
บาท
้ เก ้าอีแ
้ ตามราคา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ ถวสาหรับผู ้โดยสารนั่งพักคอย ขนาด 4 ทีน
่ ั่งติดกัน จานวน 20 ตัว จัดซือ
ท ้องตลาด โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- โครงสร ้างเหล็กแข็งแรง
- ทีร่ องนั่งและพนักพิงหลังเจาะรู
- ดัดขึน
้ รูปหล่อเป็ นแผ่นเดียวกัน
- มีขนาดความกว ้างไม่น ้อยกว่า 75 ซม.xยาวไม่น ้อยกว่า 232 ซม.xสูงไม่น ้อยกว่า 88 ซม.
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 1) หน ้าที่ 56 ลาดับที่ 5
(ตัง้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 106,000 บาท)
ชุดร ับแขกขนาด 5 ทีน
่ ง่ ั
จานวน
18,000
บาท
้ ชุดรับแขก ขนาด 5 ทีน
้ ตามราคาท ้องตลาด โดยมีคณ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
่ ั่ง จานวน 1 ชุด จัดซือ
ุ ลักษณะ
ดังนี้
- โครงสร ้างไม ้เนือ
้ แข็ง
- พืน
้ นั่งและพนักหลังพิงไม ้อัดตีแบบ และดัดขึน
้ รูปตามแบบ บุฟองน้ าอย่างดี หุ ้มหนัง PVC ประกอบด ้วย
1) โซฟายาว ขนาด 3 ทีน
่ ั่ง จานวน 1 ตัว กว ้างไม่น ้อยกว่า 180 ซม. ยาวไม่น ้อยกว่า 80 ซม.
สูงไม่น ้อยกว่า 80 ซม.
2) โซฟาเดีย
่ ว ขนาด 1 ทีน
่ ั่ง จานวน 2 ตัว กว ้างไม่น ้อยกว่า 85 ซม. ยาวไม่น ้อยกว่า 80 ซม.
สูงไม่น ้อยกว่า 80 ซม.
3) โต๊ะกลาง จานวน 1 ตัว
เป็ นไปตามหนั งสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2558
่ ี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม
และแผนพัฒนาท ้องถิน
่ สีป
่ เติม (ฉบับที่ 6) หน ้าที่ 69 ลาดับที่ 2
(ตัง้ จ่ายจากแผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน
่ จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จานวน 18,000 บาท)
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งบกลาง
เป็นเงิน
40,000
บาท
งบกลาง
รวม
40,000
บาท
ั
ประเภทเงินสมทบกองทุนประก ันสงคม
จานวน
40,000
บาท
เพือ
่ จ่ายสมทบเข ้ากองทุนประกันสังคมสาหรับพนั กงาน โดยคานวณตัง้ จ่ายในอัตราร ้อยละ 5 ของเงินเดือนหรือเงิน
ทีจ
่ า่ ยเพิม
่ ให ้แก่พนั กงานจ ้างทีเ่ ทศบาลจะต ้องจ่าย เป็ นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

