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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

------------------------------------------- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   ตั้งไว้รวม  27,088,990  บาท 

1.   รายจ่ายประจํา    ตั้งไว้รวม   22,676,290   บาท    แยกเป็น 
     1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจํา   ตั้งไว้รวม   10,045,550   บาท      ประกอบด้วย 

            1.1.1   เงินเดือน    ตั้งไว้   8,362,430   บาท 
  1)   ประเภท เงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้งไว้ 1,893,600 
บาท   สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือน   ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี                     
รองนายกเทศมนตรี    ตามอัตราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด    คํานวณตั้งจ่าย    ดังนี ้
  -   เงินเดือน                                 1,191,600       บาท 
  -   ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง              351,000        บาท 
  -  ค่าตอบแทนพิเศษ                    351,000       บาท 
  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)) 
             2)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 5,587,650 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ    ของสํานักปลัดเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้     ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดงันี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 3,771,480 บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
                       1,816,170   บาท 
             3)   ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร   ตั้งไว้   254,400   บาท     สําหรับจ่ายเป็น 
เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารสําหรับพนักงานสายงานผู้บริหาร    สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได ้      
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
             4)   ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษาของนายกเทศมนตรี   ตั้งไว ้
270,120 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี   และท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด    ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
     5)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ตั้งไว ้356,660 บาท สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในลักษณะ
ต่าง ๆ ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบ กําหนด    ประกอบด้วย 

   - เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน    สําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้ 
254,400 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับพนักงานสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   ท่ีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง   ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง      ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป)  
 



     - เงนิเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน ตั้งไว้ 44,400 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารท่ัวไป)    
     -เงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงาน   ตั้งไว้  11,200 บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานผู้สมควรได้รับเลื่อนข้ันเงินเดือน  แต่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มถึงข้ันสูงสุด    ตามระเบียบของ
ทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)       
      - เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสําหรับพนักงาน   ตั้งไว้ 10,660 บาท      สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานท่ีได้รับเงินเดือนเต็มถึงข้ันสูงสุด ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากการปรับอัตราเงินเดือน ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
      - เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 36,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพ่ิม
สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งท่ีได้รับแต่งตั้งสําหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  

                 1.1.2   ค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้รวม   1,683,120 บาท 
  1)  ประเภทค่าจ้างลกูจ้างประจํา   ตั้งไว้   1,608,340    บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้กับลูกจ้างประจําในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ   ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้     
ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป)      664,660    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน    943,680 บาท    (งานเทศกิจ 350,800 บาท และงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 592,880 บาท)   
  2) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ     ตั้งไว้      74,780    บาท        สําหรับสําหรับถัวจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด      ดังนี ้

-  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างประจํา     ตั้งไว้    10,200   บาท    สําหรับจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างประจํา    สังกัดงานเทศกิจ   สํานักปลัดเทศบาล     ตั้งจ่ายจาก
รายได้    ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)   
  -   เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา   ตั้งไว้ 51,160    บาท    สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้สมควรได้รับเลื่อนข้ันค่าจ้าง แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงสุด ตาม
ระเบียบของทางราชการ   ตั้งจา่ยจากรายได้    ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)     35,760    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)         
15,400    บาท           

-  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้    13,420    บาท      สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจําท่ีได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงสุด ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน   จากการปรับอัตราค่าจ้าง   ตามระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏตาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

   

  



1.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว          ตั้งไว้รวม      2,532,620    บาท 
  1)   ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง     ตั้งไว้ 2,532,620 บาท    สําหรับ
ถัวจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง ในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราท่ีกฎหมาย/
ระเบียบกําหนด ประกอบด้วย 
    -  เงินเดือนพนักงานจ้าง     ตั้งไว้ 2,058,860 บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของ
พนักงานจ้าง ในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ 
ดังนี ้
   * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)         370,860     บาท 
   * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,688,000 บาท (งานเทศกิจ 209,460 บาท และงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,478,540 บาท)             
  -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว ้473,760   บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ค่าครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล   ตามระเบียบของทาง
ราชการ     ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)             92,880     บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน   380,880 บาท (งานเทศกิจ 56,880 บาท และงาน
ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 324,000 บาท) 

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ  ตั้งไว้    9,402,120    บาท 
   1.3.1 ค่าตอบแทน   ตั้งไว้ 4,386,120 บาท 
  1)   ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล     
สมาชิกสภาเทศบาล       ตั้งไว้   2,970,720    บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราท่ีระเบียบ/กฎหมายกําหนด   ตั้งจ่ายจาก
รายได้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป) 

2)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตั้งไว้                                
832,000    บาท    สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบ กําหนด 
ประกอบด้วย  
  -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานในการสรรหา   คัดเลือก   หรือสอบคัดเลือกบุคลากร ท่ีมาจาก
บุคคลภายนอกและเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกพนักงาน   
ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
  - ค่าตอบแทนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (โบนัส) ตั้งไว้ 500,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สําหรับพนักงาน/ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้าง ของเทศบาล 
จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์ท่ี 
ก.ท. กําหนด 
  - ค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีตํารวจช่วยราชการงานเทศกิจ ตั้งไว้  10,000  บาท  
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงนิรางวัลเจ้าหน้าท่ีตํารวจช่วยราชการ  (ตํารวจเทศกิจ)  และเงินรางวัลจับกุม
ผู้กระทําผิดหรือเงินสมนาคุณอ่ืน ตั้ งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน             
(งานเทศกิจ) 
 
   



  -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.   ตั้งไว้  292,000  บาท สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีคําสั่งให้ อปพร. ในสังกัดศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร หรือนอกศูนย์ อปพร.  
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี   ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) )   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)  
  3)  ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท    สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการ
สภาเทศบาลในการปฏิบัติงาน ตรวจรายงานการประชุม ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือการพิจารณา       
เรื่องต่าง ๆ ท่ีสภาเทศบาลมอบหมาย     ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด    ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
  4)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 55,000 บาท สําหรับจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ท่ีได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าท่ีของสํานักปลัดเทศบาล     ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้    
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)    
  5)  ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้   23,400 บาท      สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานผู้มี

สิทธิ ตามระเบียบของทางราชการในส่วนสํานักปลัดเทศบาล   ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  
  6)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว้   220,000 บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตลอดจนคณะผู้บริหารตามระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 70,000 บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท   งานป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 140,000 บาท)    
  7)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 280,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหาร ตามระเบียบของทาง
ราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป   (งานบริหารท่ัวไป)     140,000        บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000 บาท   (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 130,000 บาท)   
  1.3.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   3,309,000   บาท 
  1)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้   1,524,000 บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ลักษณะต่าง ๆ   เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจหรือการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสํานักปลัดเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากรายได้   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ    ดังนี ้
      -  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการท่ัวไป    ตั้งไว้      90,000     บาท    เช่น    ค่ารับวารสาร     
ค่าเข้าปก-เย็บเล่มหนังสือ   ค่าระวางบรรทุก   ค่าเช่าทรัพย์สิน   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียม   
ค่าลงทะเบียน   ค่าบริการรับใช้   ค่าเบี้ยประกัน   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า   ประปา   โทรศัพท์ ฯลฯ   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ    ดงันี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)      50,000   บาท 
 



  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน   40,000 บาท   (งานเทศกิจ 5,000 บาท และงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 35,000 บาท)       
      - โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งไว ้ 24,000 บาท  สําหรับ
จ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานระหว่างปิดภาคเรียน เพ่ือช่วยเหลือจุนเจือนักเรียน
นักศึกษาท่ียากจน เป็นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ลดภาระของครอบครัว   ตามอัตราค่าตอบแทนท่ี
ทางราชการกําหนด   ตั้งจ่ายจากรายได ้ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) )   (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)    
           - โครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 600,000 
บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด  งานแม่บ้าน
ดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนงานด้านความความปลอดภัยอาคารสถานท่ีปฏิบัติงานอาคารสํานักงานท้ังภายใน
ภายนอกและบริเวณโดยรอบ ตามอัตราค่าตอบแทนหรือค่าจ้างท่ีทางราชการกําหนด  ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) )  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)  
   - โครงการจัดทําป้ายบอกชื่อหน่วยงาน/ห้องทํางานผู้ปฏิบัติงาน/ป้ายบอกทางและป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ประจําสํานักงานแห่งใหม่ ตั้งไว้ 50,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายชื่อหน่วยงาน/
ห้องทํางาน/ป้ายบอกทางและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับอาคารสํานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ตั้งจ่ายจาก
รายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)  
           - โครงการจ้างเหมาบริการ/จ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
และจัดระเบียบจราจรภายในบริเวณตลาดไนท์บาซาร์  ตลาดสดเทศบาลหรือสถานท่ีอ่ืน  ตั้งไว้  760,000   บาท  
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างตํารวจบ้านหรือบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบการจราจร
บริเวณตลาดไนท์บาซาร์ ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก  ตลาดสดเทศบาลหรือสถานท่ีอ่ืน โดยอยู่ในความควบคุมกํากับดูแล
ของเทศบาล  ตัง้จ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานเทศกิจ)   (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)    
  2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ 450,000 บาท   สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม หรือบํารุงรักษาทรัพย์สินชํารุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ท้ังในส่วนครุภัณฑ์  
(เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(เช่น อาคารสํานักงาน บ้านพัก ฯลฯ) และทรัพย์สินอ่ืน (เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานท่ีเป็นวัสดุฯลฯ) ในความดูแล
รับผิดชอบของส่วนการงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตัง้จ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)     130,000           บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,000 บาท   (งานเทศกิจ 20,000 บาท และงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 300,000 บาท)        
  3)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 975,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได ้
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)   845,000   บาท    ประกอบด้วย 
  -   ค่ารับรอง   ตั้งไว้ 250,000 บาท   สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองและเลี้ยง
รับรอง/ต้อนรับบุคคล คณะบุคคลท่ีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือมาปฏิบัติราชการอ่ืน
ตลอดจนการรับรองในการจัดประชุมต่าง ๆ ของเทศบาล แยกเป็น 
 



  * ค่ารับรองในการจัดเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ตั้งไว้ 210,000 บาท    
(เกณฑ์ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5   ของรายได้จริงในปีท่ีล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม 
หรือเงินท่ีมีผู้อุทิศให)้     
  * ค่ารับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาลหรือการประชุมของคณะกรรมการ คณะทํางานอ่ืน ๆ 
ท่ีมีกฎหมาย/ระเบียบ กําหนดหรือใหมี้อํานาจแต่งตั้ง ตั้งไว ้40,000 บาท 
  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถ่ินไทย   ตั้งไว้   150,000 บาท สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และวันท้องถ่ินไทย   เช่น   กิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรม
พัฒนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ ท้ังในส่วนท่ีเทศบาลจัดกิจกรรมเอง และเข้าร่วม 
กิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ตั้งจ่ายจากรายได้  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์พัฒนา
การเมืองการบริหารและการบริหารประชาชน) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย   การปกครองท้องถ่ินและสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้ง  ตั้งไว้  50,000   บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท้องถ่ิน อาทิ  จัดอบรมเวทีประชาคมหรือนิทรรศการ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  เช่น   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบของทางราชการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติและเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับ
ต่าง ๆ ของ กกต. เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งนายก/
สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรือจําเป็นต้องสนับสนุนให้การ
จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งจ่ายจากรายได้  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้  20,000    
บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม 
ของพนักงานและลูกจ้าง   เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม    ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม     ค่าวัสดุอุปกรณ์     
ค่าตอบแทนวิทยากรหรือคณะกรรมการ ค่าโล่รางวัล  เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงหรือบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานให้เหมาะสม   ตั้งจ่ายจากรายได้  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 15,000  
บาท สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าโล่รางวัล  เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตั้งจ่ายจากรายได้  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้  35,000  บาท สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์    ค่าจ้างเหมายานพาหนะ    ค่าจ้างเหมาท่ีพัก     และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดอบรมและศึกษาดูงานร่วมกันของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล   หรือแยกการอบรม/ดูงานเป็นรายหลักสูตรตามเหมาะสม   ตั้งจ่ายจากรายได้  (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
 
 
 



- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้บริหาร  ตั้งไว้  10,000 บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโส  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 
เช่น  ค่าของขวัญ   ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม    ค่าขันน้ําพานรอง   ค่าพวงมาลัย    ดอกไม้  ค่าน้ําดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ตัง้จ่ายจากรายได้  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
  - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดสํานักงาน  ตั้งไว้  10,000  บาท   
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสํานักงาน
เทศบาล  Big Cleaning Day    เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการ
บริการประชาชน) 
  - โครงการจัดงานวันสถาปนาเทศบาลและพิธีเปิดอาคารสํานักงานแห่งใหม่ ตั้งไว้ 300,000 บาท 
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันสถาปนาเทศบาลและพิธีเปิดอาคารสํานักงานเทศบาลแห่งใหม่ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การแสดง-มหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารสํานักงาน พิธีจัดกิจกรรมทางศาสนา, 
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
  -ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ตัง้ไว ้ 5,000 บาท  สําหรับ
เป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของเทศบาล  เช่น   ค่าจัดประชุม
ชี้แจง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตัง้จ่ายจากรายได้  (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)             
ตั้งไว้ 130,000 บาท ตัง้จ่ายจากรายได้ ประกอบด้วย   
  -ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีป้องกัน/
พนักงานดับเพลิง  ตั้งไว้    20,000 บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม  เพ่ือ
ทบทวนและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพนักงานและลูกจ้าง
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า
สถานท่ี  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการ
ประชาชน) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.   
ตั้งไว้  30,000  บาท   สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.  อปพร.ชุมชน  
ยุว อปพร. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าจัดสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดอุุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการของ อปพร. (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) 
-  - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและ
เยาวชน  ตั้งไว้ 30,000 บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าจัดสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) 
 
 



  -ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว้ 
50,000 บาท  สําหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธร์ณรงค์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
รณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ   เช่น    ค่าตอบแทน    ค่าจัด
สถานท่ี   ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์    ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) 

4)   ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
 ตั้งไว ้ 360,000  บาท  ตัง้จ่ายจากรายได้  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน  ดังนี้  
      -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 350,000   บาท   สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง อันเป็นภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับสํานักปลัดเทศบาล    ตามระเบียบของทางราชการ    ปรากฏตามแผนงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 300,000 บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)    
       -  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 10,000 บาท เช่น   ค่าของขวัญ   ของรางวัล   หรือเงินรางวัล  
ค่าพวงมาลัย      ช่อดอกไม้    กระเช้าดอกไม้     พวงมาลา    ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน    
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีต้องหาคดีอาญา    ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  ฯลฯ    เป็นต้น   
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) 

 1.3.3   ค่าวัสดุ     ตั้งไว้    1,707,000     บาท 
  1)  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว ้200,000   บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
สํานักงานของส่วนการงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล   เช่น    กระดาษ ลูกเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ 
ปากกา   แบบพิมพ์ต่าง ๆ    เครื่องเขียน หมึก ตะแกรงวางเอกสาร     เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ    พระบรม
ฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้

 * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)   180,000   บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)          
20,000   บาท 
  2)  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้   30,000    บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนการงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล เช่น  หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ   
เสาอากาศ   ไฟฉาย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)     10,000          บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน    (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   
20,000   บาท 
  3)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   80,000     บาท    สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้งานบ้านต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ขนไก่ ผ้าปูโต๊ะ น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วน้ํา น้ําสะอาด
สําหรับดื่ม มีด กระติกน้ําร้อน ฯลฯ ใช้ในการกิจการของส่วนการงานในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 60,000 บาท 
 



  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 20,000 
บาท 
  4)  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อิฐ 
หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก กระเบื้อง เลื่อย สว่าน จอบ เสียม ท่อ อุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ ฯลฯ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือเพ่ือการปรับปรุง   ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของส่วนการงานต่าง ๆ   ในสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 

* แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)    20,000         บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 40,000 
บาท 
  5)  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  110,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่   ยางรถ  หัวเทียน   ตลับลูกปืน  กระจกมองข้าง  ไขควง  แม่แรง  
ประแจเลื่อน   คีม น้ํามันเบรค ฯลฯ  ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพ่ือการบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลในส่วนสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 30,000 บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 80,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 70,000 บาท)     
  6)  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 630,000   บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิง และน้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลในส่วนสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

* แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)      240,000    บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,000 บาท (งานเทศกิจ 40,000 บาท และงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 350,000 บาท)    
  7)   ประเภทค่าวัสดุการเกษตร    ตั้งไว้   30,000   บาท สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงานการเกษตรต่าง ๆ  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  สารเคมีกําจัดศัตรพืูช  สปริงเกอร์  จอบ  ฯลฯ  ใช้
ในการบํารุง  รักษา ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณสํานักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานต่าง ๆ ดังนี ้ 
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 20,000 บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 10,000 
บาท 
  8)  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ตั้งไว้ 55,000 บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ใช้เพ่ือเผยแพร่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกอบการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงงานของส่วนงานในสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล     เช่น แผ่นป้าย สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์   ฟิล์ม   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ   ค่าล้าง     อัดภาพ 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)    30,000             บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 25,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,000)   
  9)  ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   ตั้งไว้   72,000 บาท   สําหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
แต่งกายสวมใส่ปฏิบัติงานของส่วนงานสํานักปลัดเทศบาล   เช่น   ถุงมือ    หมวก   รองเท้า   เข็มขัด    
เครื่องแบบ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี้ 
 
 



 * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)      2,000   บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 70,000   
บาท 
  10)  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท    สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรข์องส่วนการงานสํานักปลัดเทศบาล   เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์   แผ่นกรอง
แสง   กระดาษต่อเนื่อง   แป้นพิมพ์   เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ   
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

* แผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป) 100,000   บาท    
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 20,000 

บาท  
11)  ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 320,000 บาท    สําหรบัถัวจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ     เครื่องมือ

อุปกรณ์ปฏิบัติงานดับเพลิง เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยก ข้อต่อ และวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ   หรือ
วัสดุอ่ืน ๆ    ท่ีไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายท่ีกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน   ต่าง 
ๆ  ดังนี้  

* แผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป)      5,000    บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 315,000 

บาท 
1.4    หมวดค่าสาธารณูปโภค     ตั้งไว้รวม   606,000    บาท    ประกอบด้วย 

  1)   ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียม    
บํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสํานักงานและบ้านพัก   อาคารท่ีทําการ   อาคารจอดรถดับเพลิง    กรณีท่ีการไฟฟ้าเรียก
เก็บจากเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

* แผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป)      40,000   บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   20,000 

บาท 
  2)  ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้    60,000 บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาท่ีติดตั้งไว้ใช้ใน
กิจการสํานักงานเทศบาล บ้านพัก ตลอดจนค่าธรรมเนียม    ค่าบํารุงรักษามิเตอร์ ให้กับการประปาภูมิภาค
บุรีรัมย์    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

* แผนงานบริหารงานท่ัวไป    (งานบริหารท่ัวไป)      50,000    บาท      
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   10,000 

บาท 
  3)  ประเภทค่าโทรศัพท์     ตั้งไว้      86,000   บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
ราชการของสํานักงานเทศบาลส่วนสํานักปลัดเทศบาล หรือเครือข่ายเลขหมายกลางของเทศบาลและบ้านพัก       
ค่าโทรศัพท์ท่ีใช้เพ่ือการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้
  * แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)      80,000           บาท 
  * แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 6,000   บาท 

4)  ประเภท ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์    
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5)  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 300,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการ 
ทางด้านโทรคมนาคม โทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร   ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม   ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) 
 1.5 หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้รวม    30,000    บาท   
  1) ประเภทเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์   30,000  บาท    สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกั้บหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนท่ี
ดําเนินการในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์อันเก่ียวเนื่องกับภารกิจหน้าท่ีของเทศบาล   แต่เทศบาลมิได้
ดําเนินการเอง       

 - เงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์   30,000   บาท  เป็นค่าใช้จ่ายใน 
การช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดอืดร้อนของผู้ประสบภัยหรือผู้ยากไร้  

(จะดําเนินการเบิกจ่ายได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว) 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)  
 1.6 หมวดรายจ่ายอ่ืน   ตั้งไว้รวม   60,000  บาท 
  1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี   ตั้งไว้  60,000  บาท   สําหรับ
จ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการประจําปี
ของเทศบาลในมิติด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดท่ีระเบียบท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมท้ังการ
สํารวจประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฎตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน) 
2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้รวม   4,412,700   บาท   แยกเป็น 
 2.1   หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้รวม   4,412,700   บาท    
  2.1.1 ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้ 3,182,700 บาท 
   1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้   3,182,700  บาท สําหรับเป็นค่าจัดซือ้
ครุภัณฑ์ใช้ในกิจการส่วนการงานของเทศบาล รองรับการใช้งานประจําสํานักงานเทศบาลหลังใหม่ ประกอบด้วย 
       1.1  ครุภัณฑ์สํานักงานประจําห้องประชุม จํานวน 8 รายการ  เงิน 379,000 บาท 
            (1) แท่นกล่าวรายงาน (โพเดี้ยม) แบบกล่องทําด้วยไม้ MDF หรือไม้อัดสัก 
ภายในมีชุดไฟส่องสว่างจํานวน 2 ชุด (เงิน 30,000 บาท) 
            (2) แท่นหรือโต๊ะประธานสภาพร้อมเก้าอ้ีจํานวน  1 ชุด (เงิน 21,000 บาท)  
       2.1) ตัวแท่นเป็นโต๊ะไม้กรุด้วยไม้อัดสัก กว้างประมาณ 120 ซม. 1 ตัว  
       2.2) เก้าอ้ีพนักพิงสูง บุฟองน้ําหุ้มพีวีซี มีท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก  ปรับระดับ 
สูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิก 1 ตัว  
            (3) โต๊ะเลขานุการสภาพร้อมเก้าอ้ีจํานวน  1 ชุด  (เงิน 9,000 บาท) 
      3.1) โต๊ะโล่ง ขนาดกว้างประมาณ 75 ซม. ยาว 150 ซม. 1 ตัว 
      3.2) เก้าอ้ีพนักพิงสูง เบาะและพนักพิงบุฟองน้ําหุ้มพีวีซี   มีท่ีพักแขน           
ล้อ 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ําได้  1 ตัว 
            (4) โต๊ะอเนกประสงค์บุโฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเม่ียมพับได้ ขนาดกว้าง 75 ซม.
จํานวน 24 ตัว (เงิน 60,000 บาท) 
 



            (5) เก้าอ้ีสําหรับผู้ประชุม บุฟองน้ําหุ้มพีวีซี มีพนักพิง ท่ีพักแขน  ล้อ 5 แฉก 
จํานวน 60 ตัว  (เงิน 141,000 บาท) 
            (6) เก้าอ้ีอเนกประสงค์ บุฟองน้ําหุ้มพีวีซี มีพนักพิงสูง ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
จํานวน 100 ตัว (เงิน 60,000 บาท) 
            (7) ชุดรับแขก โครงเหล็กบุนวมหุ้มพีวีซีชุด 3 ตัว 5 ท่ีนั่ง พร้อมโต๊ะกลาง 4 ชุด 
(เงิน 48,000 บาท) 
            (8) โต๊ะหมู่บูชา ชนิดหมู่ 7 กระจังทองพร้อมอุปกรณ์  1 ชุด (เงิน 10,000 บาท) 
       1.2 ครุภัณฑ์สํานักงานประจําห้องผู้บริหาร ส่วนการงานและส่วนกิจการสภา จํานวน 
17 รายการ  เงิน  2,343,700   บาท   ถัวจ่ายตามรายการดังนี ้
    (1) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับผู้บริหารเทศบาล  จํานวน  4 ชุด เงิน 
87,000 บาท 
         1.1) โต๊ะทํางานสําหรับนายกเทศมนตรี เป็นโต๊ะไม้จริงผสมเอ็ม.ด.ีเอฟ.
ขนาดยาวประมาณ 180 ซม. พร้อมตู้ข้าง 1 ชุด  
         1.2) โต๊ะทํางานสําหรับรองนายกเทศมนตรี เป็นโต๊ะไม้ปาติเก้ิล ขนาดยาว
ประมาณ 150 ซม.  พร้อมตู้ข้าง  3 ชุด 
         1.3) เก้าอ้ีสําหรับรองนายกเทศมนตรี  บุฟองน้ําหุ้มพีวีซีพนักพิงสูง         
มีท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก ปรับระดับสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิก 3 ตัว    
    (2)  โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตร ี 1  ชุด          
เงิน 11,100 บาท 
         2.1) โต๊ะทํางานสําหรับเลขานุการ  เป็นโต๊ะไม้ปาติเก้ิล ขนาดยาวประมาณ 
150 ซม.   
         2.2) เก้าอ้ีสําหรบัเลขานุการ บุฟองน้ําหุ้มพีวีซีพนักพิงสูง  มีท่ีพักแขน        
ล้อ 5 แฉก  ปรับระดับสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิก   
     (3) โตะ๊ทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา
เทศบาล จํานวน 3 ชุด (เงิน 33,300 บาท) 
         3.1) โต๊ะทํางานเป็นโต๊ะเหล็กขนาดประมาณ 5 ฟุต มีลิ้นชักข้างท้ัง 2 ข้าง
พร้อมกระจกปิดผิวหน้าโต๊ะด้านบน 3 ตัว  
         3.2) เก้าอ้ีบุฟองน้ําหุ้มพีวีซีพนักพิงสูง   มีท่ีพักแขน  ล้อ 5 แฉก         
ปรับระดับสูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิก  3  ตัว    
      (4) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาล 
(ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าฝ่าย)  จํานวน  32  ชุด (เงิน 355,200 บาท) 
          4.1) โต๊ะทํางานเป็นโต๊ะเหล็กขนาดประมาณ 5 ฟุต มีลิ้นชักข้างท้ัง 2 ข้าง
พร้อมกระจกปิดผิวหน้าโต๊ะด้านบน 32  ตัว 
         4.2) เก้าอ้ีบุฟองน้ําหุ้มพีวีซีพนักพิงสูง มีท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก ปรับระดับ 
สูงต่ําด้วยระบบไฮโดรลิก  32 ตัว    
      (5) โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานจํานวน  84  ชุด                         
(เงิน 617,400 บาท) 
          5.1) โต๊ะทํางานเป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต มีลิ้นชักข้าง 84 ตัว 
        
 
 



      5.2) เก้าอ้ีบุด้วยฟองน้ําหุ้มพีวีซี มีพนักพิง ท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก  84 ตัว 
    (6) เคาน์เตอร์  จํานวน  7  ชุด (เงิน 51,000 บาท)  
          6.1) เคาน์เตอร์ชุดใหญ่  1  ชุด  ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์  2 ตัว 
โต๊ะทํางานมีลิ้นชัก 2 ตัว  โต๊ะเข้ามุม 1 ตัว 
          6.2) เคานเ์ตอร์ชุดเล็ก 6  ชุด   ประกอบด้วยโต๊ะทํางาน  2  ตัว            
โต๊ะเข้ามุม 1 ตัว 
    (7) ชุดรับแขก จํานวน 15 ชุด (เงิน 162,000 บาท) 
          7.1) ชุดรับแขกชุดใหญ่ โครงเหล็กบุนวมหุ้มพีวีซี ชุด 3 ตัว 5 ท่ีนั่ง  พร้อม
โต๊ะกลาง 8  ชุด 
          7.2) ชุดรับแขกชุดเล็ก  1 ตัว 3 ท่ีนั่ง  โครงเหล็กบุนวมหุ้มพีวีซีพร้อม โต๊ะ
กลาง  7 ชุด  
    (8) โต๊ะประชุม  จํานวน  3  ชุด (เงิน 82,000 บาท) 
         8.1) โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ํากว่า 18 ท่ีนั่ง ประกอบด้วย  โต๊ะโล่งแบบ
เหลี่ยมตรง 6 ตัว และโต๊ะโค้งเข้ามุม 2 ตัว จํานวน  1  ชุด 
         8.2) โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ํากว่า 6 ท่ีนั่ง  ประกอบด้วย โต๊ะโล่งแบบเหลี่ยม
ตรง 2 ตัว และโต๊ะโค้งเข้ามุม  2 ตัว  จํานวน 2 ชุด 
     (9)  เก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่องาน สําหรับห้องผู้บริหาร เบาะและพนักพิงบุนวม
หุ้มหนังพีวีซี มีท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก จํานวน 26 ตัว (เงิน 61,100 บาท) 
     (10)  เก้าอ้ีรับรองผู้มาติดต่องานสําหรับหน่วยงาน เบาะและพนักพิงบุนวมหุ้ม
ผ้า  มีท่ีพักแขน ล้อ 5 แฉก  จํานวน 136 ตัว (เงิน 129,200 บาท) 
     (11)  เก้าอ้ีนั่งพักคอยสําหรับประชาชนผู้รับบริการ ชนิด 4 ท่ีนั่ง โครงขาเหล็ก 
เบาะและพนักพิงบุนวมหุ้มผ้าหรือพีวีซี  จํานวน 32 ชุด (เงิน 208,000 บาท) 
     (12)  โต๊ะโล่งขนาดไม่ต่ํากว่า 150 ซม.  โครงไม้ปาติเก้ิลหรือบุโฟเมก้า  แผ่น
ข้างปิดผิวด้วยเมลามีน จํานวน 12 ตัว  (เงิน 48,000 บาท) 
     (13)  ตู้โชว์ไม้บานกระจก จํานวน 2 ตู้ (เงิน 24,000 บาท) 
     (14)  ชั้นวางโทรทัศน์ ชนิดมีตู้เก็บของด้านล่างจํานวน  1 ชุด (เงิน 6,000 
บาท) 
     (15)  ตู้เตี้ยเก็บเอกสารชนิดตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 50 ตู้           
(เงิน 200,000 บาท) 
     (16)  แผงก้ัน (Partition) แบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายหรือพ่นทรายขนาด 
120 ซม.  สูง 120 ซม.  จํานวน 27 แผง  พร้อมอุปกรณ์ประกอบเสาจบ 42 ต้น เสา 2 ทาง 6 ต้น และขาตั้ง 48 
อัน (เงิน 238,400 บาท) 
     (17) ตู้บอร์ดประชาสัมพันธ์ 2 หน้าสําหรับติดตั้งใช้ภายในสํานักงานขนาด
ประมาณ 180 ซม. จํานวน 2 ชุด (เงิน 30,000 บาท) 
    1.3. ครุภัณฑ์สํานักงานใช้กับห้องเก็บพัสดุฯ จํานวน 1 รายการ (เงิน 60,000  
บาท) 
        (1) ชั้นวางของและเก็บแฟ้มเอกสาร โครงเหล็กบุปิดด้วยไม้อัด ขนาด 3 ชั้น 
กว้าง 180 ซม. จํานวน 20 ชุด (เงิน 60,000 บาท) 
 
 
 



    1.4 ม่านหรือมู่ลี่บังแสง ชนิดผ้าปรับแสงได้ ติดตั้งตามห้องประชุม ห้องทํางาน
ต่าง ๆ ของสํานักงานเทศบาลหลังใหม่  พร้อมผ้าม่านฉากป้ายหน้าเวทีห้องประชุม (เงิน 400,000 บาท) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
   ครุภัณฑ์สํานักงานดังกล่าวข้างต้น ตั้งงบประมาณและจัดซื้อนอกเหนือจากมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และคํานวณตั้งงบประมาณตามราคาท้องถ่ิน ท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นรูปแบบเดียวกันรองรับการเข้าใช้งาน  ณ  สํานักงานเทศบาลแห่งใหม่ ประกอบกับครุภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่มี
สภาพชํารุด ไม่เหมาะสมแก่การใช้งานต่อไป สมควรจําหน่ายตามระเบียบของทางราชการ 
   2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ  ตั้งไว้ 220,000 บาท สําหรบัเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตามรายการ ดังนี้ 
       2.1 อุปกรณ์เครื่องเสียงประจําห้องประชุมสภาเทศบาล  เงิน 100,000 บาท  
ประกอบด้วย 
    (1) เครื่องควบคุม/ปรับระดับเสียง (Mixer) ชนิด 24 แชนแนล 1 เครื่อง 
    (2) ไมโครโฟนตั้งโต๊ะชนิดคออ่อน ก้านไมค์ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  พร้อม   
สายไมค์  20  ชุด 
       2.2 อุปกรณ์เครื่องเสียงประจําห้องประชุมเล็ก เงิน 60,000 บาท ประกอบด้วย 
    (1) เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่อง 
        (2) ลําโพง BOX ขนาด 12 นิ้ว   120 วัตต์ 2 ตัว 
    (3) ไมโครโฟนตั้งโต๊ะชนิดคออ่อน ก้านไมค์ยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  พร้อม          
สายไมค์  10  ชุด 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)  
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
      2.3 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์    พร้อมแบตเตอรี่และ 
แท่นชาร์ท จํานวน 5 เครื่อง (เงิน 60,000 บาท) 
       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและ
การบริการประชาชน) 
  3) ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  150,000  บาท สําหรับเปน็ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  
จํานวน  3  รายการ  ดังนี้  
       3.1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI 
Lumens พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลจํานวน 1 เครื่อง (เงิน 80,000 บาท) 
       3.2 จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลจํานวน  1 จอ (เงิน 40,000 บาท)  
       3.3 โทรทัศน์ LED TV ระดับความละเอียดจอภาพไม่ต่ํากว่า 1920 X 1080 พิกเซล 
ขนาด 42 นิ้ว หรือมากกว่า พร้อมขาตั้งติดตั้งกับฝาผนังจํานวน 1 เครื่อง (เงิน 30,000 บาท) 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องถ่ิน ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริหารและการบริการประชาชน) 
 
 
 



  4)  ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  60,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซือ้เครื่องดับเพลิง
เบื้องต้น ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์   สําหรับติดตัง้ประจําอาคารสํานักงานแห่งใหม่   จํานวน 12 ถัง   (เงิน 
60,000 บาท)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์และตั้งตามราคาท้องถ่ิน   
ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (โครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)   
  5)  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  800,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามรายการ ดังนี ้
       (1) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ 
จํานวน 1 ชุด  เงิน 60,000 บาท   ประกอบด้วย 
    1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  มีหน่วย 
ประมวลผลกลาง(CPU) ชนิด Coretm ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือสูงกว่า ความเร็วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
2.6 กิกะเฮิร์ต (GHZ) และมีความเร็วของหน่วยความจําหริอมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHZ  จํานวน 1 
หน่วย  มีการ์ดแสดงผลเพ่ือแสดงภาพ ช่องเสียบแบบ PCL ท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 กิกะไบต์ (GB)  มี
หน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่ต่ํากว่า 4 กิกะไบต(์GB) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ชนิด 
SATA ความจุไม่น้อยกว่า 1 เทอราไบต์ (TB) ความเร็วไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที (RPM)  ไดร์ฟ DVD/RW 
Super Multi หรือดีกว่า  จอแสดงภาพแบบ LCD หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว มี Refesh Rate ไม่น้อยกว่า 
60 HZ ความละเอียด Resolution ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel มี Contrast Ratio ไม้น้อยกว่า 600:1  มีช่อง
เชื่อมต่อเครือข่ายแบบความเร็ว 10/100/1,000 Mbps พอร์ตเชื่อมต่อ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 Port และอุปกรณ์
ประกอบ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส(์Mouse) ชนิด optial Scrolling แผ่นรองเม้าส ์ลําโพง พร้อมติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปด้านสํานักงาน (เงิน 34,000 บาท) 
    1.2) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ํากว่า 1,000 VA/700 W หรือดีกว่า 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ระบบการะประจุไฟอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง (เงิน 6,000 บาท) 
    1.3)  เครื่องสแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
  (เงิน 20,000 บาท)  จํานวน 1 เครื่อง เป็นสแกนเนอร์แบบ Flatbed และป้อนประดาษอัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) มีความละเอียดสแกนไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi     ใช้เทคโนโลยีการสแกนไม่ต่ํากว่า 
CCD Technology มีปุ่มสั่งงานพิเศษบนเครื่อง : Scan Document, Scan Photo, Copy, E-mail สแกนเอกสาร
ขนาดไม่น้อยกว่า 8.2 นิ้ว  x 11.7 นิ้ว  A4 สแกนงาน 2 หน้าผ่าน ADF ความเร็วไม่น้อยกว่า 8 ppm (แผ่นต่อ
นาที)/4ipm และสามารถ preview ก่อนได้ง่าย ๆ และรวดเร็วภายใน 7 วินาที  สามารถแปลงฟิล์มเนกาทีฟ 35 
มม. หรือภาพในสไลด์ ให้กลายเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลได้ ช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ USB 2.0  ถาดใส่เอกสาร
สามารถใส่กระดาษเพ่ือการสแกนต่อเนื่องอัตโนมัติได้มากถึง 50 แผ่นต่อครั้ง ระดับสีขนาดไม่น้อยกว่า 48 bit 
Colour/256 Grayscale หรือดีกว่า โปรแกรมท่ีช่วยในการสแกน,ตกแต่ง,แก้ไข รูปภาพท่ีสแกนแล้วให้สวยงาม
ตามต้องการ สามารถบันทึกให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Adobe PDF TIF, BMP, JPG, WMF และ PNG ได ้                 
(เงิน 20,000 บาท) 
      (2) ค่าจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมท้ังระบบของ
อาคารสํานักงานเทศบาล (หลังใหม่) และเชื่อมโยงไปยังอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล และงานป้องกัน
และบรรเทา         สาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกําหนด และขอบเขตงาน (TOR) ท่ีเทศบาลกําหนด 
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบและเครือข่าย (เงิน 740,000 บาท) ประกอบด้วย 
    - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sarver) 
     
 



- เครื่องสํารองไฟฟ้า (USB) 
    - ตู้ Rack สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 
    - อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ (L2/L3 Switch) 
    - อุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณ (Switch) และแบบไร้สาย (Wireless) 
ประจําแต่ละชั้น  
    -การติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย (Fiber Optic & UTP) 
    -ระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Configuration) 

พร้อมการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในการใช้งาน ตลอดจนรายการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการติดตั้ง 
เชื่อมโยงระบบ  
                              ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน) 
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