
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเวียงสระ
อําเภอ เวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 74,633,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,600,600 บาท
งบบุคลากร รวม 7,887,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,920,500 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 797,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี     
     
    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี     
     
    

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี     
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่ เลขานุการ  / ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี     
     
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานและรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงสระ   แยกเป็น
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตําบล
เวียงสระ    จํานวน     190,080.- บาท
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตําบล
เวียงสระ จํานวน    155,520.- บาท
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
เวียงสระ    จํานวน  1,209,600.- บาท    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,966,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,556,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงาน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 9  อัตรา     
     
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ,เงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
เทศบาลทีควรได้รับตามระเบียบฯ จํานวน 3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 559,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน   2  อัตรา     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 557,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา     
     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา     
     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 3,671,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีหรือบุคลากรภายนอกทีมาปฏิบัติ
งานช่วยเหลือเทศบาล    จํานวน  20,000.-บาท
(2) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานท้องถินกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตาม
ระเบียบ หนังสือหรือคําสังทีทางราชการกําหนด ฯลฯ   จํานวน  50,000
.- บาท

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเบียประชุมในการประชุมสภา
เทศบาล เช่น  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการ
แปรญัตติ และคณะกรรมการอืน ๆ ทีปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     
     
    

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:27 หน้า : 2/81



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท.0808.4/ว 1562  ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีพักอาศัยให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าที
พักได้ตาม ระเบียบฯ      
     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา  ตามระเบียบฯ      
     
    

ค่าใช้สอย รวม 2,210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้    ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติด
ตังประปา  หรือค่าติดตังโทรศัพท์  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ         
     
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
(1) ค่าเลียงรับรองในการประชุม   จํานวน 30,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  คณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฏหมายหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน ได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายเกียวกับอาหาร และเครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุม    จํานวน 30,000.-  บาท
(2) ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล    จํานวน  60,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีเข้ามานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยียมชม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาหาร เครืองดืม     ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าบริการ ค่าตรวจงาน นิเทศงานและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นเกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล  จํานวน  60,000.- บาท"     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล  ผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ หรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯ     
     
     

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 800,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา และกรณีแทนตําแหน่งว่าง) อีกทังให้ความร่วมมือและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิก
วุฒิสภาตามทีกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 2
 หน้า13 ลําดับที 4

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
  ได้แก่วันปิยะมหาราช   วันวิภาวดีรังสิต  และวันสําคัญอืน ๆ   เช่น  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าประดับไฟ,  ตกแต่งสถาน
ที,  ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพวงมาลา  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นใน
โครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 67 ลําดับที 2     
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที 9 เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  12 
สิงหาคม 2562 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2561 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  2561  
งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561  วันวิภาวดีรังสิต  16  กุมภาพันธ์   
2562 และวันสําคัญต่าง ๆ อําเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 เนืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
 งานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 13 ตุลาคม 2561 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 งานวันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 วันวิภาวดีรังสิต 16 กุมภาพันธ์ 2562 และวัน
สําคัญต่าง ๆ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562  เช่น ค่าเช่าเวทีและอุปกรณ์เครืองเสียงพร้อมติดตังรับสัญญาณ
การถ่ายทอดสดในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ค่าจัดซือธงชาติ   ธง
สัญลักษณ์ เพือประดับตกแต่งบริเวณจัดงาน ค่าจัดตกแต่งพระบรมสาทิส
ลักษณ์พร้อมผูกผ้า  ณ ห้องประชุมอําเภอเวียงสระ บริเวณหน้าทีว่าการ
อําเภอเวียงสระ  และบริเวณลานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
วิภาวดีรังสิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ   ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ค่าดอกไม้ ประดับ
ตกแต่งเวที ค่าจัดซือพลุ  ในพิธีจุดเทียนชัยฯค่าชุดการแสดงรําถวายพระ
พร  จํานวน 5 ชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เปลียนแปลง ครัง
ที  2  หน้า 68 ลําดับที 3     
     
     

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันท้องถิน
ไทย   เช่น  ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม,  ค่าประดับไฟตกแต่งสถานที, ค่าดอกไม้ธูป
เทียน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดงานวันท้องถินไทย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแป
ลง ครังที  2  หน้า 69 ลําดับที 4     
      
     

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:27 หน้า : 5/81



โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เช่น  ค่าอาหารและเครืองดืม  สําหรับเลียงพระภิกษุสงฆ์  ค่า
ตกแต่งสถานที, ค่าดอกไม้   ธูป เทียน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ   ทีจําเป็นใน
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 70 ลําดับที 5
     

โครงการวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่,   ค่า
ประดับไฟตกแต่งสถานที,  ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าของขวัญ  ของทีระลึก
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการจัดงานวันเทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ลําดับ
ที 15
     
    

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินเทศบาลตําบล
เวียงสระ

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถินเทศบาลตําบลเวียงสระ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม , ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่า
จ้างเหมาบริการอืน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินเทศบาลตําบลเวียงสระ
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 1
 หน้า 11 ลําดับที 2     
     
     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตําบล
เวียงสระ

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงสระ  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครืองดืม , ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ , ค่าของขวัญของรางวัล , ค่าวัสดุสํานักงาน , ค่าจ้างเหมาบริการ
อืน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง
ที 2 หน้า 71ลําดับที 6   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน ๆ เช่นครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง ของสํานักงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
     
    

ค่าวัสดุ รวม 563,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํารายงานและงานวารสารกิจการเทศบาล   ค่าจัดซือ
วัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น กระดาษ  ปากกา  ยางลบ  เครืองเคลือบ
บัตร  หมึกถ่ายเอกสาร  และวัสดุสํานักงานอืน ๆ     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟ  ถ่านแบตเตอรี  วิทยุสือ
สาร เสาอากาศวิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืน ๆ     
     
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและ
อาคารป้องกันฯ เช่นไม้กวาด ไม้ถูพืน ถ้วยชาม ช้อนซ้อม นําดืม และวัสดุ
งานบ้านงานครัวอืน ๆ     
     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของ
เทศบาล   เช่น ยางนอก ยางใน ผ้าเบรค และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อืน ๆ     
     
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป   ไม้อัด สี กระดาษสี  และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่อืน ๆ     
     
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์    เช่น   แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล    โปรแกรมสําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์  และวัสดุคอมพิวเตอร์
อืน ๆ     
     
    

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า  หัวเชือมแก๊ส และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นจะต้อง
ใช้     
     
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 665,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาล สถานีดับ
เพลิง ไฟฟ้าชัวคราวบริเวณเกาะกลางถนน  กล้องวงจรปิด  และค่าไฟฟ้า
สาธารณอืน ๆ ตามทีการไฟฟ้าเรียกเก็บ     
     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานเทศบาล  สถานีดับเพลิง  ตามที
การประปาเรียกเก็บ     
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล  และค่า
อินเตอร์เน็ตรายเดือน     
    
    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนพัสดุต่างๆ ทีต้องใช้ในการ
ติดต่อ     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   เช่น   ค่าโทรภาพ  ค่าเท
เล็กซ์   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม   ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต  และค่าบริการค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม อืน ๆ     
     
    

งบลงทุน รวม 992,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 942,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000
บีทียู

จํานวน 47,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 47,000
 บาท จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  36,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด 
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
      - ชนิดแขวน
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การติดตังเครืองปรับอากาศ 
        (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครังที 2
 หน้า  18 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับ
เบิลแค็บ

จํานวน 814,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี  หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110
 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ  จํานวน 1 คัน  ตัง
ไว้ 814,000 บาท (จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
คุณลักษณะดังนี
-เป็นกระบะสําเร็จรูป
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
-เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครังที 2
 หน้า  18 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์การเกษตร
ปัมนําแรงดันสูง จํานวน 8,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําแรงดันสูง จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 8,000
 บาท (ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด) 
คุณลักษณะดังนี
    -ปัมนําขนาด 300 วัตต์
    -มีอุปกรณ์ครบชุดใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครังที 2
 หน้า  19 ลําดับที 14 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1(27 
หน้า/นาที)

จํานวน 15,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1(27 หน้า/นาที  จํานวน 2 เครือง ตัง
ไว้ 15,800 บาท (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
คุณลักษณะดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal  และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครังที 2
 หน้า  19 ลําดับที 10 

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครือง ตังไว้ 7,500 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษณะ ดังนี
    -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
    -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท
 0808.2/1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  ครังที 2
 หน้า  19 ลําดับที 11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ รถประชาสัมพันธ์ รถตู้  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้อง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคารสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในหน่วย
งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

งานบริหารงานคลัง รวม 5,686,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,424,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,424,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,195,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน   7  อัตรา     
     
     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน 2 อัตรา     
    
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,379,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา          
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 729,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่  พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา     
     
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่  พนักงาน
จ้าง จํานวน 5 อัตรา     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 959,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง     
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีพักอาศัยให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าที
พักได้ตามระเบียบฯ     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ     
     
    

ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 219,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิงปฏิกูล ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา หรือค่าติดตัง
โทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ด้านการสํารวจข้อมูลแผนที
ภาษี  ด้านจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย  และด้านอืน ๆ  และรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการอืน ๆ  
     
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ     
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โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ชําระภาษี  เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ แผ่นพับเพือให้
ประชาชนได้รู้ระยะเวลาและขันตอนต่างๆ ในการชําระภาษี และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นสําหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการชําระภาษี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 151 ลําดับ
ที8  
        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน ๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด ตู้นิรภัย รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ     
     

ค่าวัสดุ รวม 280,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุสํานักงานอืน ๆ     
     
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นไม้กวาด ไม้ถูพืน ถ้วย
ชาม ช้อนซ้อม นําดืม และวัสดุงานบ้านงานครัวอืน ๆ     
     
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ     
     
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง  และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 88,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์     
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วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า  หัวเชือมแก๊ส และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นจะต้อง
ใช้     
     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโทรศัพท์ ทีใช้ในการติดต่อราชการ และค่าอินเตอร์เน็ตราย
เดือน

งบลงทุน รวม 302,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีบุนวมแบบมีพนักพิงพร้อมโช้คปรับระดับ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีบุนวมแบบมีพนักพิง พร้อมโช๊คปรับ
ระดับ จํานวน 6 ตัว  ตังไว้ 15,000 บาท  ราคาไม่มีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 18
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เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 47,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 47,000
 บาท จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า  36,000 บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด 
ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
      - ชนิดแขวน
6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การติดตังเครืองปรับอากาศ 
        (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 17

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนแบบมีกระจก จํานวน 10,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลือนแบบมี
กระจก   จํานวน 2 ตู้  ตังไว้ 10,600 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด 
คุณลักษณะดังนี     
ขนาดกว้างxยาวxสูง = 46x91x183 เซนติเมตร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 19
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน  ตังไว้ 40,000 บาท (จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) คุณลักษณะดังนี     
ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา  
    1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี กําหนดไว้    
   2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  
   3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม     
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 16
 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 48,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน  ตังไว้ 48,500 บาท (จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 ครังที 2 หน้า 20)
คุณลักษณะดังนี     
 ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา  
    1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้ 
   2) ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน      3) การจัดซือรถ
จักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 15
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
 แบบที 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 60,000
 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
คุณลักษะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 20 ลําดับที 20
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1
(27 หน้า/นาที)

จํานวน 15,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1(27 หน้า/นาที)  จํานวน 2 เครือง ตัง
ไว้ 15,800 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์คุณลักษณะดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal  และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 21

เครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 3,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัว
ไป จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 3,200 บาท  จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษณะดังนี   
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi) 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 22 

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 12,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5
 เครือง ตังไว้ 12,500 บาท  (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
คุณลักษณะ ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 23
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ในกรณีมีการเปลียน
แปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาทีผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา
ได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาทีส่งงานในแต่ละงวด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,922,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,236,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,236,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 999,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน    3  อัตรา     
     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 289,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1  อัตรา     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,828,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน 14
 อัตรา     
     
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,300 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงาน
จ้าง จํานวน 14 อัตรา     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,907,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550) ค่าตอบแทน สมาชิก  อปพร. ในการปฎิบัติงาน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบฯ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 935,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้   ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติด
ตังประปา  หรือค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ตามโครงการต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ป้อมจุดตรวจถนน
ข้ามผ่านของการเดินรถไฟ  บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เวียงสระ ด้านกู้ชีพกู้ภัย และด้านอืนๆ   ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
รถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามหนังสือ ที มท.0808.2
/ว2633 ลงวันที 14 ส.ค.2552และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ     

     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และ   พนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ     
     

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร.  เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
ตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าของขวัญของ
รางวัล   รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 72 ลําดับที 1     
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โครงการจัดตังศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด   วัน
ขึนปีใหม่   วันสงกรานต์

จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตังศูนย์อํานวยความ
ปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึนปีใหม่ วัน
สงกรานต์ ประจําปี  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่าวัสดุตกแต่งสถานที   ค่าเช่า
เครืองเสียง   ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าของขวัญของรางวัล    ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการจัดตังศูนย์
อํานวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด  วันขึนปีใหม่  วัน
สงกรานต์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 73 ลําดับที 2         

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ สําหรับโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157 ลําดับ
ที 4
      

  
        

โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิมจํานวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิม
จํานวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   เช่น ค่าวัสดุ
เครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเช่นชุดฝึก
อปพร. หรือชุดปฎิบัติการ อปพร.   และวัสดุเครืองแต่งกาย อืน ๆ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 74 ลําดับที 3      
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม ครัง
ที 2 หน้า 15 ลําดับที 1    
      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น รถยนต์  รถดับเพลิง   และทรัพย์สินอืน ๆ     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 597,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ และวัสดุ
สํานักงานอืนๆ     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ เสาอากาศ
วิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ     
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด และ
วัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ     
     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ของเทศบาล รถยนต์
นังส่วนบุคคล  รถตู้  รถดับเพลิง  รถบรรทุกนํา เช่น ยางนอก ยางใน ผ้า
เบรค แบตเตอรี และวัสดุยานพาหนะอืน ๆ     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง และวัสดุและเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ     
     
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น  ยา เวชภัณฑ์ และ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อืนๆ     
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  สี พู่กัน  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ     
    
     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี) ชุด
ดับเพลิง เสือ/กางเกง  รองเท้า ถุงมือ หมวกดับเพลิง เข็มขัดดับ
เพลิง อุปกรณ์ป้องกันความร้อน เสือกันฝน เสือกักสะท้อนแสง และวัสดุ
เครืองแต่งกายเกียวกับ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0307/ว 384 ลงวันที  16  กุมภาพันธ์ 2536 และวัสดุเครืองแต่งกาย
อืน ๆ     
          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์     
    
    

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองมือดับเพลิงต่าง ๆ เช่น เครืองมือดับ
เพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง  สายส่งนําดับเพลิง  เครืองมือเคมีดับเพลิงพร้อม
ตู้  นํายาเคมีดับเพลิง  และวัสดุเครืองดับเพลิงอืน ๆ     
    
     

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า  หัวเชือมแก๊ส และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นจะต้อง
ใช้     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ตามทีการไฟฟ้าเรียกเก็บ     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามทีการประปาเรียกเก็บ     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล  และค่า
อินเตอร์เน็ตรายเดือน     
          

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   เช่น   ค่าโทรภาพ  ค่าเท
เล็กซ์   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม   ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต  และค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมอืน ๆ     
     
     

งบลงทุน รวม 778,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 678,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ป้ายกล่องไฟ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายกล่องไฟ จํานวน 1 ป้าย ตังไว้  18,000
 บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จจึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะดังนี
-ขนาด 1 เมตร X 2 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสาป้ายสูงไม่น้อย
กว่า 4 เมตร 
-มีไฟไซเรนด้านบนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว พร้อมติดตังและ
เดินสายไฟพร้อมใช้งาน      
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 25

ป้ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าป้ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1ป้าย ตัง
ไว้ 25,000 บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะดังนี
-แผ่นป้ายอะคลิลิค ขนาด 1.10 เมตร X 8 เมตร พร้อมโครงเหล็ก 
แผ่นอะคลิลิคหนา 3 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงพร้อมติดตัง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 26
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครืองชาร์จแบตเตอรีรถยนต์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองชาร์จแบตเตอรีรถยนต์ จํานวน 1 เครือง ตัง
ไว้ 15,000.-บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  
คุณลักษณะดังนี
- ไฟเข้า DC 220V/50Hz ไฟออก (ไฟชาร์จ)เป็นไฟ AC 12 V และ 
24 V แอมไม่ตํากว่า 20 Ah 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 28
    

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 13,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 1 เครือง ตัง
ไว้ 13,400.-บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะ ดังนี
- เป็นเครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ มีแรงม้าไม่เกิน 5 แรงม้า 
-ขนาดท่อส่งนําไม่น้อยกว่า 3 นิว 
-สูบนําได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อนาที ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9
 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ครบชุด
พร้อมใช้งานได้
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 21 ลําดับที 30

เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 
12,000.-บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะดังนี
- เป็นเครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ มีแรงม้าไม่เกิน 2 แรงม้า และมีแผ่น
บังคับโซ่ควายยามไม่เกินกว่า 12 นิว    
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 22 ลําดับที 31
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟไซเรนฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟไซเรนฉุกเฉิน  จํานวน 2 ชุด ตังไว้ 50,000
.-บาทราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะ ดังนี
- เป็นไฟไซเรนฉุกเฉินสีแดง แบบหลอด LED ขนาดความยาวไม่น้อย
กว่า 120 ซม. 
-ใช้ไฟ 12 โวลท์ พร้อมกล้องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ครบชุด
พร้อมติดตัง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 22 ลําดับที 34
 

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 2 หัว  ตังไว้ 60,000
 บาท ราคาไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด  คุณลักษณะดังนี
-หัวฉีดนําดับเพลิง แบบปรับปริมาณนําได้ 4 ระดับ สามารถปรับเป็นลํา
ตรง,ฝอยได้และม่านนําได้มีมือโยกเปิดปิดวาล์วมีด้ามจับแบบด้ามปืน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 22 ลําดับที 32

ครุภัณฑ์อืน
แผงกันจราจร จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจร จํานวน 80 แผง  ตังไว้ 160,000
 บาทราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด
  คุณลักษณะดังนี
-แผงกันจราจร ขนาด 1.50 x 1.00 เมตร  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 22 ลําดับที 38 
  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 325,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  รถยนต์ รถดับเพลิง รถบรรทุกนํา รถ
จักรยานยนต์  เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในหน่วยงานให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,482,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,184,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,184,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,671,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน  6 อัตรา     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบ ฯ  จํานวน 1 อัตรา     
     
     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ ให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 อัตรา  
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,255,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน 9
 อัตรา     
     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน 7
 อัตรา     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,995,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีหรือบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติงานช่วย
เหลือเทศบาล     
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง     
    
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน     
    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ     
    
     

ค่าใช้สอย รวม 1,305,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ   ค่าซักฟอก  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับ
ใช้  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา   หรือ
ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการ
ต่างๆ  จํานวน  2  อัตรา และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ     
     
    

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:27 หน้า : 29/81



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 934,200 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก , สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) , สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ดังนี
(1) สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  592,900.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลเวียงสระ 
(2) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) จํานวน  205,700.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงสระ ในอัตราคนละ 1,700.-บาท  สําหรับเด็ก
อายุ 2-5 ปี เพือจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3
/ว1658 ลงวันที 22  มีนาคม  2559 
(3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงสระ สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี   เป็นเงิน  135,600
.-บาท  เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
1.1 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 ต่อปี  เป็นเงินจํานวน  24,000
.-บาท
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 ต่อปี  เป็นเงิน
จํานวน  24,000.-บาท
1.3 ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 ต่อปี  เป็นเงิน
จํานวน  36,000.-บาท
1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 ต่อปี  เป็นเงิน
จํานวน  51,600.-บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2551 และทีแก้ไขเพิม
เติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เปลียน
แปลง ครังที 2หน้า 50 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 81,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และค่าอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  สิงก่อ
สร้าง  และทรัพย์สินอืน ๆ เช่นเครืองพิมพ์ดีด  ตู้นิรภัย  รถ
จักรยานยนต์  ฯลฯ     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุสํานักงานอืน ๆ     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ถ่านแบตเตอรี วิทยุ
สือสาร เสาอากาศวิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ     

     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในสํานักงาน เช่น  ไม้
กวาด  ไม้ถูพืน ถ้วยชาม   ช้อนซ้อม นําดืม และวัสดุงานบ้านงานครัว
อืนๆ     
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ     
     
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง และวัสดุเชือเพลิงหล่อลืนอืน ๆ     
     
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น นํายาเคมี
ต่างๆ เวชภัณฑ์ วัคซีน และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อืนๆ     
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ  เช่น  ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย  และ
วัสดุการเกษตรอืนๆ     
     
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์  สี พู่กัน  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืน ๆ     
     
    

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น  ฟุตบอล บาสเก็ต
บอล วอลเลย์บอล เสา ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา   นกหวีด   ห่วงบาสเก็ต
บอล   และวัสดุกีฬาอืน ๆ     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ผ้าหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์     
     
     

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นส์นอน/เต็นท์สนาม ถุงนอน เข็ม
ทิศ เปล เตียงสนาม  และวัสดุสนามอืนๆ
     
    

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า  หัวเชือมแก๊ส และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นจะต้อง
ใช้     
     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง
สระ  และสนามกีฬาเทศบาลตําบลเวียงสระ ตามทีการไฟฟ้าเรียกเก็บ     
    
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน  ตามทีการประปาเรียกเก็บ     
     
     

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:28 หน้า : 32/81



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลและค่า
บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน     
    
     

งบลงทุน รวม 301,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โทรศัพท์ตังโต๊ะ (แบบไร้สาย) จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โทรศัพท์ตังโต๊ะ (แบบไร้สาย)  จํานวน 1 ชุด  ตัง
ไว้ 2,000  บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด
คุณลักษณะดังนี
- หน้าจอ LED  ขนาดใหญ่ 1.8 นิว
- สามารถใช้ได้ขณะไฟฟ้าดับ 
- ปุ่ม speakerphone
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 39

     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรโข่ง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โทรโข่ง  จํานวน 2 เครือง  ตังไว้ 4,000 บาท ราคา
ไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด
คุณลักษณะดังนี
- โทรโข่งมือถือหรือสะพายไหล่
- ขนาด (Rate) 25 วัตต์
- สามารถเชือมต่อกับ USB  และ SD Card ได้
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 24 ลําดับที 48
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
 แบบที 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 60,000
 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณ
ลักษะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ แบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 44
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 15,800 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX
  ภายในเครืองเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ
  1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ
  15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
  ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
– สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
  Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
– สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 45

เครือสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครือสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 5,000 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คุณลักษะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 24 ลําดับที 46
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
     
     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น สนามกีฬาเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องในหน่วยงานเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
     
     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,921,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 805,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการ    เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดกีฬา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ชุดขบวนพาเหรด ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 52 ลําดับที 2     
     

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:28 หน้า : 36/81



โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าปัจจัยถวายพระ
ภิกษุ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน
สําคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 53 ลําดับที 3      
     
  
     
     

โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อา
เซียน  เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136 ลําดับ
ที21 

    
   
     

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เวียงสระ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมสัมมนาการจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงสระ เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ
ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงสระ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 54 ลําดับที 4      
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะ
กรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพือพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 55 ลําดับที 5      
     
     
     

โครงการลูกเสือน้อย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลูกเสือน้อย  เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการลูกเสือน้อย  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137 ลําดับ
ที24 
     
     
     

โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสายสัมพันธ์ผู้
ปกครอง เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในโครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 56 ลําดับที 6      
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โครงการอบรมการจัดทําสือการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการจัดทําสือการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําสือการเรียนการสอน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการอบรมการจัดทํา
สือการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ลําดับ
ที25 

  
     
     

โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานทีของเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานทีของเด็กปฐมวัย เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการอบรมเสริม
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานทีของเด็กปฐมวัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 57 ลําดับที 7      
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ค่าวัสดุ รวม 640,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 640,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงสระ ดังนี
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียง
สระ  จํานวน 231,900  บาท    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหาร
เสริม (นม)  พร้อมดืม(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงสระ จํานวน  260
  วัน  เด็กนักเรียน  121  คนๆละ 7.37  บาทต่อวัน  (ยอดเด็กนักเรียน  ณ
  10  มิถุนายน  2561)  ตามหนังสือสังการ
(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน  จํานวน  408,239 บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม(นม)  พร้อมดืม  (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  จํานวน 260   วัน  (จํานวน 52     สัปดาห์ๆละ 5  วัน  (วัน
เสาร์ - อาทิตย์)  เด็กนักเรียน  213  คนๆละ 7.37  บาทต่อวัน (ยอดเด็ก
นักเรียน ณ 10  มิถุนายน  2561)  ดังนี
 -  โรงเรียนบ้านส้อง  จํานวน  118  คน  เป็นเงิน  226,200  บาท
 -  โรงเรียนวัดคลองตาล    จํานวน  95  คน  เป็นเงิน  182,039  บาท 
ตามหนังสือสังการดังนี
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274ลงวัน
ที  19 มิถุนายน 2561  เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท.0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 164,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (พับขา) จํานวน 19,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพักอเนกประสงค์ (พับขา) จํานวน 10 ตัว ตัง
ไว้ 19,000 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี
- โครงขาเป็นเหล็กพับขาได้  พืนหน้าเมลามีนสีขาว
- ขนาด กว้าง 60 ซม.  ยาว 180 ซม.  สูง 75 ซม.
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 42

โต๊ะสแตนเลส จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสแตนเลส จํานวน 9 ตัว ตังไว้ 72,000
 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด คุณลักษณะดังนี
- โต๊ะสเตนเลสขนาด กว้าง 85 ซม. ยาว 2.33 ม. สูง 50 ซม. 
- สเตนเลสหนา 1 มิล.
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 41 
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พัดลมแบบโคจรติดผนัง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมแบบโคจรติดผนัง จํานวน  6 เครือง ตัง
ไว้ 15,000 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี
-  พัดลมแบบโคจรติดผนังขนาด 16 นิว (400 มม.) 
- ราคาทีกําหนดรวมค่าทําเหล็กยึดและค่าติดตัง
- การจัดซือพัดลมโคจรติดผนัง จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 40 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จํานวน 48,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน ตังไว้ 48,500 บาท จัดซือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี
 - ขนาดทีกําหนดเป็นปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
 1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
หรือขนาดเกินกว่า ซีซีทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี ทีกําหนดไว้ 
  2) ราคาทีกําหนดไม่ร่วมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
  3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 24 ลําดับที 47

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
คูลเลอร์ต้มนําไฟฟ้าสแตนเลส จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคูลเลอร์ต้มนําร้อน จํานวน 2 เครือง  ตังไว้ 7,700
 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด คุณลักษณะดังนี
- ตัวถังเป็นสแตนเลส
- ขนาดบรรจุ 20 ลิตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 23 ลําดับที 43
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครือง ตังไว้ 2,500 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 24 ลําดับที 46 

งบเงินอุดหนุน รวม 952,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 952,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนด้านการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนด้านการศึกษา     จํานวน  100,000.-บาท 
             1) อุดหนุนด้านการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านส้อง  เพือเป็นค่า
ใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยดนตรี
สากล             (วงสตริง)  ตามหนังสือโรงเรียนบ้านส้อง ที ศธ
 04165.117/179 ลงวันที  1 สิงหาคม 2561 เรือง ขอสนับสนุนงบ
ประมาณเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน50,000
.- บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี     พ.ศ.2561-2564 เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า 77 ลําดับที 2 

             2) อุดหนุนด้านการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดคลองตาล  เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยไอซีทีและเทคโนโลยีเพือ
การศึกษา ที ศธ 04165.158/82 ลงวันที  2  สิงหาคม 2561 เรือง การ
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา จํานวน 50,000.- บาท  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครังที 2
 หน้า 77 ลําดับที 2 

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 852,000 บาท
-อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองตาลและโรงเรียนบ้านส้อง เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการจัดการศึกษา จัดอาหารกลางวัน ให้แก่ นักเรียนชันเด็ก
เล็ก –ชันประถมศึกษาปีที 6 จํานวน  852,000.- บาท แยกเป็น
            1) อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองตาล  จํานวน 95 คน  เป็น
เงิน 380,000.-บาท            
            2)อุดหนุนโรงเรียนบ้านส้อง  จํานวน 118 คน  เป็น
เงิน 472,000.-บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า 76 ลําดับที 1 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,037,400 บาท
งบบุคลากร รวม 846,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 846,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 804,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน   2  อัตรา     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา     
     
    

งบดําเนินงาน รวม 171,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง     
    
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าซักฟอก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าอากร
แสตมป์  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน    ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่า
บริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา หรือค่าติดตัง
โทรศัพท์ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ      
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา   และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบฯ     
    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน และอืนๆ     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร และวัสดุสํานักงาน
อืน ๆ

    
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ถ่ายแบตเตอรี วิทยุสือ
สาร เสาอากาศวิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืน ๆ     
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ    เช่น   ถังขยะ  ไม้
กวาด   และวัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ     
     
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แผ่นป้าย พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ     
     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึก
ข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลและค่า
บริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถยนต  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
     
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,979,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,537,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน   2  อัตรา     
    
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 508,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี   จํานวน    2 อัตรา     
     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา     
    
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา     
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งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างทีปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ   ตามระเบียบฯ     
     
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ตามระเบียบฯงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   ค่าซักฟอก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าอากร
แสตมป์  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน    ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่า
บริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา หรือค่าติดตัง
โทรศัพท์ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ     
    
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ     
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลียงลูกด้วยนม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในสัตว์เลียงลูกด้วยนม  เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครืองดืม, ค่า
ตอบแทนวิทยากร,  ค่าวัสดุสํานักงาน , ค่าอาหารทําการนอกเวลา , วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่, วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ , ค่าพิธีการ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลียงลูกด้วยนม 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (4)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 48 ลําดับที 1      
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น รถยนต์  เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน และ
อืนๆ     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 104,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ หมึกถ่าย
เอกสาร และวัสดุสํานักงานอืนๆ     
     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ เสาอากาศ
วิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ     
     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด และ
วัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบต
เตอร์รี ยางนอก ยางใน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ     
    
     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น นํายาเคมี
ต่างๆ เวชภัณฑ์วัคซีน และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อืนๆ     
    
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม แผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ     
    
     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือสะท้อนแสง  รองเท้าบูท
 ถุงมือ เสือกันฝน และ     วัสดุเครืองแต่งกายอืนๆ     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึก
ข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ     
     
    

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ รถยนต์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและ
เกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสา
ธาณสุข

จํานวน 240,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข โดยจัดสรรให้ชุมชนของเทศบาลตําบลเวียงสระ
ทัง 12 ชุมชน  ชุมชนๆละ 20,000 บาท เพือขับเคลือนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 2
 หน้า 17 ลําดับที 1 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,143,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,440,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,116,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน   จํานวน 3 อัตรา     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน  1 อัตรา     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน  2
 อัตรา     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงาน
จ้าง  จํานวน 2 อัตรา     
     

งบดําเนินงาน รวม 630,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล   จํานวน 1 อัตรา ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด     
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตามระเบียบฯ     
     

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิง ปฏิกูล    ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้    ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติด
ตังประปา  หรือค่าติดตังโทรศัพท์  และรายจ่ายเพือ      ให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ     
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ        

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร/ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/ค่าป้ายไว
นิล/ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 33 ลําดับที 1      
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  สิงก่อ
สร้าง เครืองพิมพ์ดีด  ตู้นิรภัย  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  และทรัพย์สินอืนๆ ที
เกียวข้อง  
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ค่าวัสดุ รวม 225,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ยางลบ สันแฟ้ม ดินสอ    เครืองเคลือบ
บัตร  และวัสดุสํานักงานต่างๆ      
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือใช่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟ  ถ่านแบตเตอรี  วิทยุสือ
สาร เสาอากาศวิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์  และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ     
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวทีใช้ในสํานักงานเทศบาลและ
อาคารป้องกันฯ เช่นไม้กวาด ไม้ถูพืน ถ้วยชาม ช้อนซ้อม นําดืม และวัสดุ
งานบ้านงานครัวต่างๆ       
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ
     
    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน และวัสดุยานพาหนะอืนๆ       
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน ดีเซล นํามันเครือง เป็นต้น      
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป   ไม้อัด สี กระดาษสี  และวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ต่าง ๆ     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์    เช่น   แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล    โปรแกรมสําเร็จรูป  หมึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ      
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า  หัวเชือมแก๊ส และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นจะต้อง
ใช้       
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงาน ตามทีการไฟฟ้าเรียก
เก็บ      
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน ตามทีการประปาเรียกเก็บ       
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งบลงทุน รวม 73,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
 แบบที 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 30,000
 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณ
ลักษะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 26 ลําดับที 66
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เครืองพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)  
จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 7,900 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและ
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ
  1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
– มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
– สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
  Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
– สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 26 ลําดับที 63
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที1 (27 
หน้า/นาที)

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบท1ี (27 หน้า/นาที)จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 7,900
 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi                 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)             
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้                                      
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB                   
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง                                                                                 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้                                                          
 -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น                      
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 26 ลําดับที 64

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3
 เครือง ตังไว้ 7,500 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 26 ลําดับที 65

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เป็นต้น และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น ศาลาเอนกประสงค์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในหน่วยงาน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 7,315,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,322,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,322,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,772,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน    6  อัตรา     
     
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลทีควรได้รับตาม
ระเบียบฯ  จํานวน   2 อัตรา     
    
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 285,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1  อัตรา     
    
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,141,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่  พนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา     
          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 7
 อัตรา     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง     
     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบฯ         
     

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิง ปฏิกูล    ค่ารถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้    ค่าเบียประกัน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการเทศบาล  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติด
ตังประปา  หรือค่าติดตังโทรศัพท์  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ     
    
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงาน ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ   ทีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ
ราชการ หรือเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ฯลฯ     
     
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์  สิงก่อ
สร้าง  และทรัพย์สินอืน ๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด  ตู้นิรภัย  รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรินเตอร์  เครืองถ่าย
เอกสาร     
     
     

ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของทีเป็นวัสดุสํานักงานต่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ และวัสดุสํานักงานอืน ๆ

    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด และ
วัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้  หิน  ทราย  สี  ปูนซิ
เมนต์  และวัสดุก่อสร้างอืนๆ         
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ     
    
    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล   นํามัน
เบนซิน   และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ     
    
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แผ่นป้าย พู่กัน สี และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ     
    
     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า เข็มขัด 
เสือ กางเกง ถุงมือกันไฟและวัสดุเครืองแต่งกายอืนๆ     
    
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึก
ข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ     
     
    

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่น มิเตอร์นํา   มิเตอร์ไฟฟ้า   และวัสดุอืน ๆ  ทีจําเป็นทีจะต้องใช้     
     
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาล (กอง
ช่าง)         
     

งบลงทุน รวม 2,457,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 607,800 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องสํารวจแบบประมวลผลรวมTOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 350,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าจัดซือกล้องสํารวจแบบประมวลผล
รวม TOTAL STATION พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครือง  ตัง
ไว้ 350,000 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
    1.1 มีตัวส่งและรับของเครืองวัดระยะ  (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับ
แกนของกล้องส่อง
    1.2 มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
    1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
    1.4 ให้ภาพหัวตังขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
    1.5 ระบบอัตโนมัติ (Compensator) ชนิด  2 Axis
    1.6 มีจุดเลเซอร์ชีเป้าเพือความสะดวกในการเล็งทีหมาย
    1.7 มีเลเซอร์ส่องหัวหมุด (Laser Plummet) สามารถปรับระดับ
ความคมชัดของแสงได้  หรือกล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummer) 
กําลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้ 
2. การวัดระยะทาง (Distance Measurement)
           2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม (Reflectiveless) 
ได้ไม่น้อยกว่า 800  เมตร
           2.2 สามารถวัดระยะได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึม
ไม่เกิน 1 ดวง
            2.3 ค่าเบียงเบนมาตรฐานไม่
เกิน +/- (2mm + 2ppm x D) m.s.e.
3.ระบบวัดมุม (Angle Measurement)
    3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิงได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา/5 ฟิลิปดา
    3.2 ค่าเบียงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
    3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute rotary encoder  
4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
   4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 4 GB
   4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้สายส่ง
ข้อมูล mini USB , Flash Drive ,       Bluetooth(class2)
   4.3 สามารถทําฟังก์ชันต่อไปนีได้
         - กําหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
        - การหาความสูงของจุดใดๆ ทีไม่สามารถตังปริซึมได้ (REM)
          - กําหนดตําแหน่งทีต้องการ (Stake Out) 
          - การวัดระยะทีมีสิงกีดขวาง (RDM)
          - การหาตําแหน่งพิกัดของจุดตังกล้อง (Free Station)
          - Program Road Design
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5. ทัวไป
     5.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window CE 7.0
          - พืนทีความจําข้อมูล CPU  และซ่องความถีสัญญาณ
นาฬิกา 4GB/528MHZ
                         5.2 หน้าจอทัชสกรีนทัง 2 ด้านของตัวกล่อง และ
สามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
      5.3 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันนําได้
ตามมาตรฐาน IP55 หรือดีกว่า
     5.4 ระดับฟองกลมทีฐานกล้องมีความไว 8’/2 มม. หรือดีกว่า และ
ระดับฟองยาว 30” ต่อ 1 div. หรือดีกว่า
     5.5 แบตเตอรี ชนิด Li-ion 3.350 mAh  2 ก้อน ใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า 10 ชัวโมง
6. อุปกรณ์ประกอบ
     6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตังอลูมิเนียม  จํานวน 1 ชุด
     6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2
 เมตร จํานวน 1 ชุด
                           6.3 ขาตังกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูง
ได้   จํานวน 1 ขา
     6.4 แบตเตอรีชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จํานวน 2 ก้อน
     6.5 เครืองประจุไฟ  จํานวน 1 ชุด
     6.6 อุปกรณ์ปรับแก้  จํานวน 1 ชุด
     6.7 อุปกรณ์ส่งโอนข้อมูล USB flash Driver  จํานวน 1 อัน
     6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน  จํานวน 1 ชุด
     6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล  จํานวน 1 ชุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 25 ลําดับที 60

เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน จํานวน 7,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน  จํานวน 1
 อัน  ตังไว้ 7,800 บาท ราคาไม่มีกําหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัด
ซือตามราคาท้องตลาด คุณลักษณะดังนี  
- สายเทปทําด้วยวัสดุ เหล็กเคลือบด้วยไนล่อน
- เทปมีความยาว 50 เมตร
- ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตัวเลขกํากับ
ทุก  1  เซนติเมตร
- หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน  13  มิลลิเมตร 
- มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยพลาสติก
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 25 ลําดับที 59 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 
19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
 แบบที 2*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 30,000
 บาท จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณ
ลักษะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
       3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 25 ลําดับที 54 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เป็นต้น และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,850,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างวางกล่องเรียงหินป้องกันการพังทลายของตลิงริมคลองตาล 
บริเวณถนนเลียบคลองตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที 2 ต.บ้านส้อง  อ.เวียงสระ  จ
.สุราษฏร์ธานี

จํานวน 730,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางกล่องเรียงหินป้องกันการพังทลายของตลิงริม
คลองตาล   ความยาวประมาณ 50 เมตร   บริเวณถนนเลียบคลอง
ตาล (ต่อจากเดิม) หมู่ที 2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียงสระ ที  1/62
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
 หน้า 6 ลําดับที 7

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และก่อสร้าง
ถนนคสล.และก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณด้าน
หลังห้องแถว ตังแต่ซอยโกหลี ถึงหน้าโบสถ์ คริสต์ ม.10 ต.บ้านส้อง   อ
.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี

จํานวน 900,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชัน 3) พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว
ประมาณ  100.00 เมตร และก่อสร้างถนน  คสล.ขนาดกว้างเฉลีย 2.50
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลีย 0.12 เมตร และก่อสร้างรางระบาย
นํา คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักฝารางวี ยาว
ประมาณ 44.00 เมตร บริเวณด้านหลังห้องแถว ตังแต่ซอยโกหลี ถึงหน้า
โบสถ์ คริสต์ ม.10 ต.บ้านส้อง 
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฏร์ธานี  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเวียง
สระ ที  2/62
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง    ครังที 2 หน้า 28 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายนํา เขือน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
     

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างของหน่วยงานเทศบาล
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,263,000 บาท
งบบุคลากร รวม 612,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 612,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 276,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1  อัตรา     
    
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา     
    
    

งบดําเนินงาน รวม 591,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบฯ     
    
     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบฯ     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ     
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง   และ
ทรัพย์สินอืนๆ   เช่น     รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้า-ขุด
หลัง    รถกระเช้าไฟฟ้า  เป็นต้น     
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ค่าวัสดุ รวม 511,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  เทปสายไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า   และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ     
    
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้  หิน  ทราย  สี  ปูนซิ
เมนต์   วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอืน ๆ สําหรับจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ     
     
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล   นํามัน
เบนซิน   และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ     
     
    

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทดังกล่าวข้างต้น
ได้ เช่นมิเตอร์นํา   มิเตอร์ไฟฟ้า   และวัสดุอืน ๆ  ทีจําเป็นทีจะต้อง
ใช้         
     

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่  รถยนต์ รถกระเช้า
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ     
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งานสวนสาธารณะ รวม 370,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา     
     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1
 อัตรา     
     
    

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ     
    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง   และ
ทรัพย์สินอืนๆ   เช่น   รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้า-ขุดหลัง ฯลฯ
     
    
     

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้  หิน  ทราย  สี  ปูนซิ
เมนต์  วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอืน ๆ สําหรับจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ     
    
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี ยาง
นอก ยางใน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ     
    
    

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:28 หน้า : 65/81



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล   นํามัน
เบนซิน   และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ     
     
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น นํายาฆ่า
หญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์
พืชและวัสดุการเกษตรอืนๆ         
    

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทดังกล่าวข้างต้น
ได้  เช่น วัสดุตกแต่งสวนสาธารณะ  และวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในงาน
สวนสาธารณะ     
    
    

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครืองตัดหญ้า เป็น
ต้น และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ     
     
    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 7,812,000 บาท
งบบุคลากร รวม 275,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 239,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน  2 อัตรา      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพชัวคราวลูกจ้างชัวคราว จํานวน 2  อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 7,036,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง      
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ค่าใช้สอย รวม 5,960,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเช่าทีดินสําหรับทิง
ขยะ ค่าจ้างเหมาขุดหลุมขยะ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าอากรแสตมป์  ค่าตักสิง
ปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน    ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดเก็บกวาดและกําจัดมูล
ฝอย ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา หรือค่าติดตังโทรศัพท์ และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขุดลอกท่อระบายนํา คูระบายนํา และรางระบายนํา ในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงสระ

จํานวน 10,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขุดลอกท่อระบายนํา  คู
ระบายนํา  และรางระบายนํา   ในเขตเทศบาลตําบลเวียงสระ    โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ได้แก่  ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม, ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน , ค่าอาหารทําการนอกเวลา , วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการขุด
ลอกท่อระบายนํา คูระบายนํา และรางระบายนํา ในเขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 31 ลําดับที 1      
     

โครงการลดขยะจากแหล่งกําเนิด จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดขยะจากแหล่ง
กําเนิด โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่  ค่าอาหาร, ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าวัสดุสํานักงาน, ค่า
อาหารทําการนอกเวลา, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, ค่าวัสดุก่อสร้าง, ค่า
พิธีการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการลดขยะจากแหล่งกําเนิด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 32 ลําดับที 2    
     
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น รถยนต์  รถบรรทุกขยะ รถดัม เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
หมอกควัน ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 1,071,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด และ
วัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ      

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี ยางนอก ยาง
ใน และวัสดุยานพาหนะอืนๆ       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  นํายาฆ่า
หญ้า  ปุ๋ย  ต้นไม้  และวัสดุการเกษตรอืน ๆ           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม แผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆ          

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือสะท้อนแสง  รองเท้าบูท
 ถุงมือ เสือกันฝน และ  วัสดุเครืองแต่งกายอืนๆ      

งบลงทุน รวม 501,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 401,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานต์ยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 101,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จํานวน 2 คัน ตัง
ไว้ 101,000 บาท (จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) คุณลักษณะดังนี
ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํา
   -กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกว่า ซีซี  ที
กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
   -ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
    -การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2/1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมครังที 2
  หน้า 25 ลําดับที 53

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:28 หน้า : 68/81



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่ เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
ขยะ รถดัม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ      

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น อาคาร  โรงจอดรถขยะ ระบบไฟฟ้า สะพาน บ้านพัก ระบบ
ประปา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมอมรมเด็กและ
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นในโครงการจัดกิจกรรมอมรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 ข้อ (7) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 37 ลําดับที 1 

     

โครงการจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับทีอ่านหนังสือประจําชุมชน จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับที
อ่านหนังสือประจําชุมชนเช่น  ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวัสดุสํานัก
งาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดซือหนังสือพิมพ์สําหรับที
อ่านหนังสือประจําชุมชน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 114 ลําดับ
ที5 
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โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการกลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาลตําบลเวียงสระ

จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตําบลเวียงสระ เช่น  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุสํานักงาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นในโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตําบลเวียงสระ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 38 ลําดับที 2 

     

โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงสระ

จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุสํานักงาน  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงสระ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 39 ลําดับที 3 
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โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพือการจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการเพือการจัดทําแผนชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
พาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดทําแผนชุมชน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง      ครังที 2 หน้า 40 ลําดับที 4

  

โครงการฝึกอาชีพสําหรับชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ทีจําเป็นในการฝึกอาชีพ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสําหรับชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียนแปลงครัง
ที 2 หน้า 41  ลําดับที 5

      

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าวัสดุสํานักงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 42 ลําดับที 6 
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ (ศพอส.)

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 2
 หน้า 7     

โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานในเขต
เทศบาล   เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานในเขตเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 43  ลําดับที 7 

     
     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
อําเภอเวียงสระ

จํานวน 70,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อําเภอเวียงสระ  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ชุดกีฬา ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นัก
ศึกษา และประชาชน อําเภอเวียงสระ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียนแปลงครัง
ที 2 หน้า 58 ลําดับที 1
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โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลเวียงสระ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เทศบาลตําบลเวียงสระ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าเบีย
เลียงนักกีฬา ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่า
พาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลเวียงสระ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 59 ลําดับที  2     

  
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียงและค่าเช่าที
พัก  ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าแต่งตังบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าทีใน
การควบคุมและผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าทีอืนทีจําเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 60 ลําดับที 3 

     

โครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขัน
กีฬาหมากรุกไทย  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ถ้วยรางวัล  ค่าผู้ฝึกสอน  ค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในโครงการส่งเสริมการและจัดการแข่งขันกีฬาหมาก
รุกไทย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 142 ลําดับ
ที 10   

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  09:40:28 หน้า : 73/81



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าพลุในพิธี ค่าสนับสนุน
รถขบวนแห่ ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์ กลองยาว  ค่าสนับสนุนผู้เข้าประกวด
ผู้สูงอายุ   ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าของขวัญของ
รางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับตําแหน่งในการ
ประกวด ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับชุดการแสดง เจ้าหน้าทีผู้
ปฏิบัติตามคําสังและค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 62 ลําดับที 5   

  
    

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ,  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่,  ค่าวัสดุตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง, ค่าพลุใน
พิธี, ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์ กลองยาว  ค่าสมนาคุณชุดการแสดง, ค่าวัสดุ
สํานักงาน, ค่าของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัลสําหรับผู้ได้รับ
ตําแหน่งในการประกวด ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับชุดการ
แสดง เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติตามคําสังและค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 63 ลําดับที 6 
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โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึนปี
ใหม่   เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเครืองไทยธรรม ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุตกแต่งสถานทีและค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี( พ.ศ.2561-2564 ) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 64 ลําดับที 7

    
         

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่นค่า
ของขวัญของรางวัล ถ้วยรางวัล, เงินรางวัล สําหรับนักกีฬา , ค่าสนับสนุน
ชุดการแสดงบนเวที วงศ์ดุริยางค์ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร , เครืองดืมขนมสําหรับเด็ก , ค่านําแข็ง
และนําดืม , ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพืนเมือง , ค่าจ้าง
เหมาบริการ ,ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมแข่ง
ขันกีฬาพืนเมือง , ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล , ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมสําหรับชุดการแสดง เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติตามคําสัง และค่า
อาหารทําการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้า 65 ลําดับที 8 

    

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 625,500 บาท
งบบุคลากร รวม 440,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 440,500 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 440,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้องทังปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน  2  อัตรา        
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่ลูกจ้างประจํา      

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าซักฟอก ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร  ค่าอากรแสตมป์  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน    ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตัง
ประปา หรือค่าติดตังโทรศัพท์ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ       
  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น รถยนต์  รถบรรทุกขยะ รถดัม เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
หมอกควัน ฯลฯ       

ค่าวัสดุ รวม 1,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ เสาอากาศ
วิทยุ หลอดไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้าอืน ๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ ตามทีการไฟฟ้าเรียกเก็บ         

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ ตามทีการประปาเรียกเก็บ  

     

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เต้นท์ กล้องวงจรปิด และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น อาคารตลาดสด  เทศบาล  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
ระบายนํา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในหน่วยงานเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ       

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 427,000 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   จํานวน  1 อัตรา     
     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา     
     

งบดําเนินงาน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานเร่งด่วน งาน
พิเศษทีต้องปฏิบัติ ให้แก่ พนักงานจ้าง     
     
     

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ  ค่ารับวารสาร ค่าซักฟอก ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  ค่าอากร
แสตมป์  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่ารถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน    ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่า
บริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา หรือค่าติดตัง
โทรศัพท์ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ     
    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง และ
ทรัพย์สินอืน เช่น รถยนต์  ค่าอุปกรณ์เครืองมือประจําโรงฆ่าสัตว์  ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ และวัสดุ
สํานักงานอืน ๆ     
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ เสาอากาศ
วิทยุ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืน ๆ     
    
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด และ
วัสดุงานบ้านงานครัวอืนๆ     
     
    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ดิน หิน ทราย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ     
    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น นํายาเคมี
ต่างๆ เวชภัณฑ์วัคซีน และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์อืนๆ     
    
     

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  นํายาฆ่า
หญ้า  ปุ๋ย  ต้นไม้  และวัสดุการเกษตรอืนๆ     
    
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ ตามทีการไฟฟ้าเรียกเก็บ     
     
     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ ตามทีการประปาเรียกเก็บ     
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย  ได้แก่  รถยนต์ เครือง
จักร เครืองมือต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
     
     

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น โรงฆ่าสัตว์  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายนํา  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องในหน่วยงานเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ     
     
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,537,000 บาท
งบกลาง รวม 18,537,000 บาท
งบกลาง รวม 18,537,000 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,712,800 บาท

เพือชําระหนีเงินต้นเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงิน
กู้ เลขที 1704/24/2560   ลงวันที 15 ธันวาคม 2559  สัญญาเงินกู้ เลข
ที 1711/31/2560   ลงวันที 12 มกราคม 2560  และสัญญาเงินกู้ เลข
ที 1797/117/2560   ลงวันที 12 กันยายน 2560       

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 933,000 บาท
เพือชําระค่าชําระดอกเบีย เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ตามสัญญาเงินกู้
เ เลขที 1704/24/2560   ลงวันที 15 ธันวาคม 2559  สัญญาเงินกู้เลข
ที 1711/31/2560   ลงวันที 12 มกราคม 2560  และสัญญาเงินกู้ เลข
ที 1797/117/2560   ลงวันที 12 กันยายน 2560       

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม และประกาศ ก.ท.จ. สุราษฏร์ธานี เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับพนักงานจ้าง ลงวันที 12 กรกฏาคม พ.ศ.2547

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,203,600 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบล
เวียงสระ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า  34 ลําดับที 1    
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,891,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพคนพิการ  ในเขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า  35 ลําดับที 2    
     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในเขตเทศบาลตําบลเวียง
สระ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลง ครัง
ที 2 หน้า  36 ลําดับที 3    
    
     

สํารองจ่าย จํานวน 642,900 บาท
 เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกียวกับสาธารณภัย  หรือจําเป็นเพือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง  และกรณีจําเป็นเร่งด่วนที
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า     
    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเงินสมทบให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ จํานวน 218,500 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ   ในการสนับ
สนุนการดําเนินการและการบริหารจัดการ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1110  ลงวันที  3 เมษายน  2550
 เรือง การดําเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เปลียนแปลงครัง
ที 2 หน้า 49 ลําดับที 1

ค่าเงินสมทุบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) โดย
ยึดหลักประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1
 หน้า 9 ลําดับที 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น ค่าตีเส้น
จราจร ป้ายสัญญาณเกียวกับจราจร ค่าติดตังสัญญาณไฟชนิดต่าง ๆ แผง
กันถนนฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160 ลําดับ
ที 2
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ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 81,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยพิจารณาจาก
งบประมาณรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท  จะต้องไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 1/6 ของ
รายรับดังกล่าว แต่ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับ 
ส.ท.ท. พ.ศ.2541 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําศพในกรณีทีพนักเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือผู้มีสิทธิได้รับตายในระหว่างรับราชการ  ( 3 เท่าของเงินเดือน
เต็มเดือน) และเงินช่วยเหลือพิเศษอืน ๆ ตามระเบียบฯ     
     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 942,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ก.บ.ท.) โดยตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปีตามงบ
ประมาณทัวไป  (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และ
เงินอุดหนุน)     
     

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 12,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 4
 ของจํานวนเงินบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน     
     

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 158,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ให้แก่ลูกจ้างประจําทีเกษียณอายุ
ราชการ      
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