
 

 

เทศบัญญัต ิ

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ของ 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

อ าเภอเมืองลพบุรี   จังหวดัลพบุรี 



              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลเมอืงลพบรีุ จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภาเทศบาล

เมอืงลพบรีุอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงลพบรีุจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึ

สถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 8,287,253.00 บาท

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน 18,080,000 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 36,524,251.00 บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 3,948,000.00 บาท

งบลงทุน 22,405,277.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 0 บาท

งบบคุลากร 108,922,494.98 บาท

งบด าเนนิงาน 82,491,453.91 บาท

งบกลาง 34,749,114.33 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 206,917,231.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 266,718,340.22 บาท ประกอบดว้ย

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 36,733,915.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 70,000.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 105,827,079.74 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,137,440.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,181,282.00 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 10,616,547.01 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 4,591,630.19 บาท

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 349,883,369.91 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 19,542,159.97 บาท

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 42,950,941.98 บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 185,940,864.15 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 137,189,092.88 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 43,830,465.10 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 1 โครงการ รวม 41,865,890.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 3 โครงการ รวม 10,780,000.00 บาท

1. สถานะการคลงั

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี
อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 19,929,498.70 19,835,000.00 5,955,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,144,983.64 13,791,500.00 13,620,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,177,405.05 5,751,000.00 6,050,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,172,024.85 5,600,000.00 5,700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,528,872.20 1,300,000.00 1,350,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 47,952,784.44 46,278,000.00 32,680,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 126,286,666.79 117,000,500.00 121,950,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 126,286,666.79 117,000,500.00 121,950,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 208,492,914.00 208,682,000.00 208,727,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 208,492,914.00 208,682,000.00 208,727,000.00
รวม 382,732,365.23 371,960,500.00 363,358,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 43,825,940.15 53,173,800.00 53,799,000.00

งบบุคลากร 124,370,179.02 156,808,664.00 158,644,043.00

งบดําเนินงาน 84,091,224.66 105,611,236.00 104,486,657.00

งบลงทุน 13,664,420.00 37,958,300.00 28,602,300.00

งบเงินอุดหนุน 18,309,820.00 18,398,000.00 17,818,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 284,261,583.83 371,950,000.00 363,350,000.00

รวม 284,261,583.83 371,950,000.00 363,350,000.00



รายรบังบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรบัจรงิ

หมวดรายได้

2559 2560 2561

คา่จ าหน่ายน ้าทอ่ธาร 720.00 432.00 720.00

คา่จ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า 9,557,223.13 11,459,412.76

เงนิทีง่บประมาณท ั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 0.00 0.00 0.00

11,957,535.45

คา่เช่ามาตรวดัน ้า 1,667,235.00 1,645,555.00 1,660,495.33

คา่จ าหน่ายสิง่ของจากคลงัพสัดุ 159,900.00 177,800.00 108,400.00

ผลประโยชน์อืน่

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 160,184.36 139,999.35 123,444.69

ดอกเบีย้ 0.00 0.00 0.00

16,775.00

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

คา่ธรรมเนียม 25,600.00 24,175.00

526,100.00

คา่ปรบั 0.00 0.00 0.00

คา่แรง 460,750.00 661,800.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 98,771.63 436,905.56 84,792.00

รวมรายรบั 12,130,384.12 14,546,079.67 14,478,262.47

2559 2560 2561

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 68,500.00 0.00 19,000.00

รายจ่ายจรงิ

งบด าเนนิงาน 8,588,648.79 9,688,583.22 9,035,859.61

งบบคุลากร 2,594,436.00 2,691,450.00 2,828,453.98

รวมรายจ่าย 11,950,142.99 13,069,300.93 12,698,928.79

งบกลาง 698,558.20 689,267.71 815,615.20

งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 0.00



2559

2,194,748.00

1,331,793.50

0.00

15,918,802.48

0.00

409,773.00

19,855,116.98รวมรายจ่าย 18,598,933.68 16,466,975.08

งบกลาง 394,073.00 370,815.00

งบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00

2560 2561

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

งบรายจา่ยอืน่ 14,509,393.63 12,551,016.18

งบลงทุน 0.00 0.00

รายจ่ายจรงิ

งบด าเนนิงาน 1,444,375.05 1,195,460.90

งบบคุลากร 2,251,092.00 2,349,683.00

ทุนด าเนนิการของสถานธนานุบาล 50% 3,157,920.50 2,876,038.73 2,484,363.24

บ าเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20 7,894,801.24 7,190,096.81 6,210,908.09

รวมรายรบั 34,330,378.51 31,074,420.43 30,085,838.20

เงนิท านุบ ารุงทอ้งถิน่ 30% 4,736,880.74 4,314,058.09 3,726,544.85

หมวดรายได้อืน่

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 18,247.00 662.90

ดอกเบีย้รบัจ าน า 16,375,497.63 15,145,113.20

1,714.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

16,065,060.29

ดอกเบีย้รบัจ าน า

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

348,167.73

คา่ธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 310,809.40 386,840.70

0.00

คา่ขายเศษของ 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร

ดอกเบีย้ 0.00 0.00 0.00

0.00

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 0.00

เงนิช่วยเหลือจากงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

0.00

รายรบังบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายรบัจรงิ

1,249,080.00

2559 2560 2561

หมวดรายได้

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัย์หลุด 1,836,222.00 1,161,610.00

ก าไรจ าหน่ายทรพัย์หลุด



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 51,391,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,753,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 174,146,000

แผนงานสาธารณสุข 20,472,000

แผนงานเคหะและชุมชน 41,025,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,973,400

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,790,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 53,799,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 363,350,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 14,123,200 3,460,400 8,184,300 25,767,900

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,155,000 0 0 6,155,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,968,200 3,460,400 8,184,300 19,612,900

งบดําเนินงาน 12,564,000 1,434,300 3,911,100 17,909,400

    ค่าตอบแทน 251,600 203,300 155,800 610,700

    ค่าใช้สอย 7,592,400 700,000 3,387,300 11,679,700

    ค่าวัสดุ 705,000 320,000 218,000 1,243,000

    ค่าสาธารณูปโภค 4,015,000 211,000 150,000 4,376,000

งบลงทุน 7,336,400 82,600 64,800 7,483,800

    ค่าครุภัณฑ์ 86,400 82,600 64,800 233,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,250,000 0 0 7,250,000

งบเงินอุดหนุน 230,000 0 0 230,000

    เงินอุดหนุน 230,000 0 0 230,000

                                             รวม 34,253,600 4,977,300 12,160,200 51,391,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 383,000 4,758,200 5,141,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 383,000 4,758,200 5,141,200

งบดําเนินงาน 1,834,900 2,977,900 4,812,800

    ค่าตอบแทน 49,000 107,400 156,400

    ค่าใช้สอย 1,665,400 1,839,000 3,504,400

    ค่าวัสดุ 110,500 747,500 858,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 284,000 294,000

งบลงทุน 84,500 715,000 799,500

    ค่าครุภัณฑ์ 84,500 215,000 299,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 500,000 500,000

                                             รวม 2,302,400 8,451,100 10,753,500



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 4,959,900 89,278,621 8,770,000 8,221,622 111,230,143

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,959,900 89,278,621 8,770,000 8,221,622 111,230,143

งบดําเนินงาน 546,400 19,130,579 0 25,120,878 44,797,857

    ค่าตอบแทน 73,000 9,000 0 150,000 232,000

    ค่าใช้สอย 136,400 7,473,000 0 24,920,878 32,530,278

    ค่าวัสดุ 337,000 11,648,579 0 10,000 11,995,579

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 40,000 40,000

งบลงทุน 0 300,000 0 750,000 1,050,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 0 750,000 1,050,000

งบเงินอุดหนุน 0 17,068,000 0 0 17,068,000

    เงินอุดหนุน 0 17,068,000 0 0 17,068,000

                                             รวม 5,506,300 125,777,200 8,770,000 34,092,500 174,146,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,455,000 3,316,000 1,831,000 6,602,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,455,000 3,316,000 1,831,000 6,602,000

งบดําเนินงาน 2,163,500 863,500 300,000 3,327,000

    ค่าตอบแทน 15,000 88,000 15,000 118,000

    ค่าใช้สอย 1,377,000 718,000 235,000 2,330,000

    ค่าวัสดุ 202,500 57,500 50,000 310,000

    ค่าสาธารณูปโภค 569,000 0 0 569,000

งบลงทุน 500,000 9,523,000 0 10,023,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 23,000 0 23,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 9,500,000 0 10,000,000

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000

    เงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000

                                             รวม 4,118,500 14,222,500 2,131,000 20,472,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,307,300 3,397,000 1,141,500 1,895,000 8,740,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,307,300 3,397,000 1,141,500 1,895,000 8,740,800

งบดําเนินงาน 576,200 6,417,600 4,023,400 12,021,000 23,038,200

    ค่าตอบแทน 7,000 150,000 35,000 5,000 197,000

    ค่าใช้สอย 364,200 2,709,600 2,074,600 7,696,000 12,844,400

    ค่าวัสดุ 180,000 3,558,000 753,800 4,320,000 8,811,800

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 1,160,000 0 1,185,000

งบลงทุน 227,000 9,000,000 19,000 0 9,246,000

    ค่าครุภัณฑ์ 227,000 0 19,000 0 246,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 9,000,000 0 0 9,000,000

                                             รวม 3,110,500 18,814,600 5,183,900 13,916,000 41,025,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,162,000 0 1,162,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,162,000 0 1,162,000

งบดําเนินงาน 1,111,400 4,700,000 5,811,400

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 917,400 4,700,000 5,617,400

    ค่าวัสดุ 169,000 0 169,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

                                             รวม 2,273,400 4,700,000 6,973,400



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 200,000 4,590,000 4,790,000

    ค่าใช้สอย 200,000 4,590,000 4,790,000

                                             รวม 200,000 4,590,000 4,790,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 53,799,000 53,799,000

    งบกลาง 53,799,000 53,799,000

                                             รวม 53,799,000 53,799,000







รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 363,358,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 5,955,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา 15,500,000 บาท ประมาณ
การไว้ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
พ.ศ. 2562 

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา 430,000  บาท  
ประมาณการไว้ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ภาษีป้าย จํานวน 3,650,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา 50,000  บาท  

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 13,620,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  350,000  บาท 
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา 30,000  บาท  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา  300,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 7,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา  150,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา  5,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  10,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  3,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  500  บาท 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา 100,000  บาท  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  50,000  บาท 

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,050,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ดอกเบี้ย จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา 

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  299,500  บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 5,700,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา จํานวน 100,000 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,350,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  150,000  บาท 

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 900,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา  100,000  บาท 

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  4,500  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 121,950,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 90,000,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  5,000,000  บาท 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 
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อากรประมง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  50,000  บาท 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงจากปงบประมาณที่ผ่านมา  100,000  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 208,727,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 208,727,000 บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ฯ  50,200,400  บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)  158,526,600 บาท 
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณที่ผ่านมา  45,000  บาท
เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพและเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา     
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 363,350,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 34,253,600 บาท

งบบุคลากร รวม 14,123,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,155,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 45,000 บาท (45,000X12=540,000 บาท)
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คนๆ ละ 24,720
 บาท/เดือน  (24,720X3X12=889,920 บาท) รวมเป็นเงิน 1,429,920 
บาท ตั้งจ่ายไว้ 1,430,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 9,000 บาท (9,000X12=108,000 บาท) และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คนๆ ละ 6,750 บาท/เดือน
(6,750X3X12=243,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 9,000 บาท (9,000X12=108,000 บาท)
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คนๆ ละ 6,750 บาท/เดือน 
(6,750X3X12=243,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 459,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 15,750 บาท (15,750X12=189,000 บาท)
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 11,250
 บาท/เดือน (11,250X2X12=270,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,564,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 24,720 บาท (24,720X12=296,640 บาท)
ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 20,250 บาท 
(20,250X12=243,000 บาท) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 16 คนๆ ละ 15,750 บาท/เดือน (15,750X16X12=
3,024,000 บาท)  ตั้งจ่ายไว้ 3,564,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,968,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,052,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 272,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล,
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่าย  ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 247,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือนตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 12,564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 251,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 111,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจและสารวัตร
ทหารที่มาร่วมปฏิบัติงานหน้าที่รักษาการณ์ให้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 7,592,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,990,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 28,000 บาท
,ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ , ค่าจ้างปรับปรุง
ระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการ
ได้เองตามความจําเป็น จํานวน 800,000 บาท,ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนราษฎร ทําความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร
และศาลาประชาคม จํานวน 16 ราย จํานวน 1,347,600 บาท ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี เทศบาล
เมืองลพบุรี หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
ความจําเป็นของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี เทศบาล
เมืองลพบุรีและค่าจ้างแรงงานเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี
จํานวน 814,800 บาท หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 512,000 บาท

(1) ค่ารับรอง  จํานวน  500,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความ
จําเป็น โดยตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา 
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2831 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ซึ่งในปี
งบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองลพบุรีมีรายได้จริง
จํานวน 439,172,093.23 บาท หักเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน 36,877,291.08  บาท และเงินจ่ายจากเงินสะสม
จํานวน 19,430,400 บาท คงเหลือเงินที่จะนํามาคํานวณ
ตั้งจ่ายได้ จํานวน 382,864,402.15 บาท  ตั้งจ่ายได้ในอัตราร้อยละ
1 เป็นเงิน  3,828,644.02 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ จํานวน 500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 12,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ
ตามความจําเป็น ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดทําศูนย์การเลือกตั้ง
จัดทําป้าย วัสดุ-อุปกรณ์  เอกสาร  แผ่นพับ  แผ่นปลิว แบบพิมพ์ต่างๆ
และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-92  ลําดับที่  8 
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ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ในงาน รัฐพิธีต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อ
มอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์  ธงสัญลักษณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-88  ลําดับที่  2 

โครงการวันเทศบาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาร่วมงานฯ และ
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์สามัคคีระดับเทศบาลในจังหวัดลพบุรีและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-89  ลําดับที่  4
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โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา
ต่างประเทศ ด้านระเบียบกฎหมาย ด้านการให้บริการประชาชน ฯลฯ ให้
แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายก
เทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รวมทั้งค่าใช้
จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่และ
เวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-91  ลําดับที่  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (งานบริหารทั่วไป จํานวน  280,000 บาท และ
งานสถานีขนส่งฯ จํานวน 20,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
เช่น หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ
ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่างๆ (งานบริหารทั่วไป
จํานวน  140,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 20,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ผ้าเทป ฯลฯ
(งานบริหารทั่วไป จํานวน  45,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ
จํานวน 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน 50,000 บาท และงาน
สถานีขนส่งฯ จํานวน  15,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์
สี ทราย ตะปู ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน 40,000 บาท 
และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 10,000 บาท)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน 39,000 บาท 
และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 1,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  
จํานวน 228,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 
2,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และเป็นค่าวัสดุในการเขียนป้าย
ต้อนรับคณะผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล เช่น โฟม สี ฯลฯ
(งานบริหารทั่วไป  จํานวน 2,500 บาท และงานสถานีขนส่งฯ 
จํานวน 2,500 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป จํานวน 100,000
บาท และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 5,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,015,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในเขตสํานักงานและที่สาธารณะ เช่น
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ศาลาประชาคม ห้องประชุม
หน้าสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์เครื่องจักรกล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองลพบุรี  โรงเรียนเทศบาล 5 สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป จํานวน  3,360,000 บาท
และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 150,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในเขตสํานักงานและที่สาธารณะ เช่น 
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ศาลาประชาคม ห้องประชุม
หน้าสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์เครื่องจักรกล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองลพบุรี  โรงเรียนเทศบาล 5 สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป จํานวน  275,000 บาท
และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 25,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
(งานบริหารทั่วไป จํานวน  95,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ
จํานวน 10,000 บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 7,336,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 
1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
    - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สําหรับงานสถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 ชั้น ขนาด กว้างxลึกxสูง
ไม่น้อยกว่า 118x40x87 เซนติเมตร มีมือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น จํานวน 1 ตู้ สําหรับงานการเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้
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ค่าตู้บานเลื่อนทึบ จํานวน 3,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนทึบ แบบ 2 ชั้น ขนาด กว้างxลึกxสูง
ไม่น้อยกว่า 118x40x87 เซนติเมตร มีมือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น จํานวน 1 ตู้ สําหรับงานการเจ้าหน้าที่ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
สําหรับงานสถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
สําหรับงานสถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
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ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 
3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
สําหรับงานการเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็นอเนกประสงค์ หลังสํานักงานเทศบาล
เมืองลพบุรี

จํานวน 4,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็นอเนกประสงค์
หลังอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี  โดยทําการ  
-  ก่อสร้างโครงหลังคาจอดรถและใช้เป็นอเนกประสงค์ หลังอาคาร
สํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พื้นที่ประมาณ 850.00 ตารางเมตร
มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  22/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-92  ลําดับที่  9
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ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอกและบันไดศาลาประชาคมเทศบาลเมือง
ลพบุรี

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินรอบนอกและบันไดศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองลพบุรี โดยทําการ
- ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบนอก พื้นที่ประมาณ 410 ตร.ม.
- ปรับปรุงบันไดขึ้นลง พื้นที่ประมาณ 30.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงทางเชื่อม 2 จุด พื้นที่ประมาณ 42.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงโรงประกอบอาหาร พื้นที่ประมาณ 53.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นทางเข้าอาคารศาลาประชาคม
- ปรับปรุงทางเท้าด้านข้างอาคารศาลาประชาคม
- ปรับปรุงสีทาภายนอกชั้นล่างรอบอาคารศาลาประชาคม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   33/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-92  ลําดับที่  10  

งบเงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 230,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่จังหวัดลพบุรีเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  จํานวน  230,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-90  ลําดับที่  5
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,977,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,460,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,460,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 173,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,434,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 678,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีตามคําพิพากษา, ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล ค่าเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของเทศบาล
ค่าเอกสารเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภา ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ผลงานและกิจการของเทศบาล,ค่าจัดทําวารสาร,ค่าแผ่นพับ,
ค่าแผ่นปลิว หรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงาน
จํานวน 6 ราย ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานนิติการ,ผู้ช่วยงานบริการข้อมูล
ข่าวสารทางท้องถิ่น, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยช่างภาพ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ ค่าใบเสร็จรับเงิน  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
บัลลาสต์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก
ยางใน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม 
ฟิล์มสไลด์  ล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 211,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเครื่องกระจายเสียงทางสายอัตโนมัติแบบไร้สาย
ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็คทรอนิคส์
(สวนราชานุสรณ์) ป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็คทรอนิคส์ 
(สระแก้ว)ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ค่าโทรศัพท์ป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 82,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 74,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)  ขนาด
15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 25,900  บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 15,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด
13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000  บาท   
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 ชั้น ขนาด กว้างxลึกxสูง
ไม่น้อยกว่า 118x40x87 เซนติเมตร มีมือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,900 บาท 
สําหรับงานจัดทํางบประมาณและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้

งานบริหารงานคลัง รวม 12,160,200 บาท
งบบุคลากร รวม 8,184,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,184,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,464,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน 
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่ายครบทั้ง
12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,197,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 3,911,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 3,387,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,362,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ฯลฯ
จํานวน  2,065,100 บาท , ค่าจ้างเหมาแรงงานทําหน้าที่ผู้ช่วยงาน
ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  จํานวน  7 ราย  ผู้ช่วยงานพัสดุและ
ทรัพย์สิน จํานวน 3 ราย  ผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จํานวน 2 ราย ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย  ผู้ช่วยงาน
ธุรการ  จํานวน 1 ราย พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น
15 ราย และจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น  จํานวน 1,297,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ ค่าใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  สบู่  
ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี
แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก
ยางใน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  เครื่องแบบ  เสื้อ กางเกง
ผ้าถุงมือ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลและตลาดถนนคนเดิน
(ถนนพระยากําจัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 25,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ํากว่า 15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้
    - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 15,000 บีทียู
    - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
    - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่
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15 มีนาคม 2562   

ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่
15 มีนาคม 2562  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,302,400 บาท

งบบุคลากร รวม 383,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 383,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน รวม 1,834,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ที่มาร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของเทศบาล
หรือค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:41:19 หน้า : 34/131



ค่าใช้สอย รวม 1,665,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 740,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบ
ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย รุกล้ําที่สาธารณะ จํานวน 9 ราย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม การรณรงค์ ฝึกอบรม
เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งสถานที่และเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-88  ลําดับที่ 1 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 110,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  ผ้าเทป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  
ถ้วยชาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้  น้ํามันทา
ไม้   ทินเนอร์   สี  ทราย   ตะปู ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง
นอก  ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ เช่น เวชภัณฑ์
เข็ม กระบอกฉีดยา สําลี ผ้าก๊อซ แอลกอฮอล์ อุปกรณ์การแพทย์
สําหรับตรวจสารเสพติด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
          

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 84,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 84,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
    1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 18,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 55,900 บาท  มีคุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 48,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 8,451,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,758,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,758,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,654,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 578,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,498,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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งบดําเนินงาน รวม 2,977,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
ที่มาร่วมปฏิบัติงานของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 39,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,839,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,584,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิง
ประจํารถบรรทุกน้ําช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน  20  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมและศึกษาดูงานด้านประสิทธิภาพ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาล สมาชิก อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่ 3-44  ลําดับที่ 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 747,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ผ้าเทป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง 
ถ้วยชาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น  ไม้  น้ํามันทาไม้   ทินเนอร์
สี  ทราย  ตะปู  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่
ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ค่าจัดทําแผ่น
ป้ายต่างๆ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า
ถุงเท้า  รองเท้า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ําดับเพลิง ข้อต่อ
ดับเพลิง  ท่อดูดน้ําดับเพลิง หัวฉีด น้ําดับเพลิง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ  เช่น  ค่าอุปกรณ์  อะไหล่เครื่องสูบน้ํา  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 284,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 715,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าชุดผจญเพลิง (ชุดนอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผจญเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
จํานวน 1 ชุด เป็นชุดผจญเพลิง (ผ้านอร์แม็กซ์) เป็นแบบ 3 ชั้น 
ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟ
รองเท้า ถุงมือ และชุดรองในชุดดับเพลิง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ
(SCBA) ชนิดถังอากาศอัดแรงดันแบบสะพายหลัง เป็นถังอัด
อากาศชนิดคาร์บอนคอมโพสิต ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร
แรงดันไม่น้อยกว่า 300 บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
45 นาที พร้อมชุดลดแรงดันและหน้ากาก สําหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลเมืองลพบุรีกําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-104  ลําดับที่  4 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี
จํานวน 1 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อาคารวิชาเยนทร์) จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(อาคารวิชาเยนทร์)  โดยทําการปรับปรุงหลังคา,ปรับปรุงประตู,
ปรับปรุงผนังและทาสี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  25/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-95  ลําดับที่  1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,506,300 บาท

งบบุคลากร รวม 4,959,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,959,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,486,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 546,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 136,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือต่าง ๆ,เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการได้เองตามความจําเป็น ,จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
จํานวน 1 ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:41:19 หน้า : 49/131



ค่าวัสดุ รวม 337,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และ
แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  เช่น  หลอดไฟ  อุปกรณ์การซ่อมเครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  
ถ้วยชาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 125,777,200 บาท
งบบุคลากร รวม 89,278,621 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 89,278,621 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 71,145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล เงินปรับปรุง
เงินเดือน และพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,376,621 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลของผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของ
ผู้ดํารงตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ , ครูเชี่ยวชาญ , เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล , เงินพิเศษสําหรับการ
สู้รบของพนักงานครูเทศบาล , และเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและ
เงินเพิ่มอื่นๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 9,086,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูชํานาญการ , ครูชํานาญการพิเศษ , ครูเชี่ยวชาญ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 670,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 19,130,579 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 7,473,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 7,473,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน      7,473,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน  ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจําภาค
เรียนที่ 2/2562  และภาคเรียนที่ 1/2563  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองลพบุรี  และโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และ 5  สังกัดเทศบาลเมือง
ลพบุรี  ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน  586  คน อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
เป็นเงิน  2,344,000  บาท
2. โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน  556  คน  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
เป็นเงิน  2,224,000  บาท
3. โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน   350  คน  อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
เป็นเงิน  1,400,000  บาท
4. โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน   70  คน อัตราคนละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
เป็นเงิน  280,000  บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวนนักเรียน
จํานวน  250  คน  อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน  245  วัน
เป็นเงิน  1,225,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้า  3-75  ลําดับที่  4    

ค่าวัสดุ รวม 11,648,579 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 11,648,579 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 ประจําภาคเรียนที่ 2/2562  และภาคเรียนที่ 1/2563  
ในระหว่างเปิด - ปิดภาคเรียน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองลพบุรี  และโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และ 5  สังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
และโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์) ดังนี้
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
1. โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน  586  คน อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  1,122,893  บาท
2. โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน  556  คน  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  1,065,407  บาท
3. โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน   350  คน อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  670,670  บาท
4. โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน
นักเรียน   70  คน อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  134,134  บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวนนักเรียน
จํานวน  250  คน  อัตราคนละ 7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  479,050  บาท
  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จํานวนนักเรียน  2,427  คน  อัตราคนละ
7.37  บาท จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  4,650,617  บาท
- โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  จํานวน
นักเรียน  1,840  คน  อัตราคนละ 7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  3,525,808  บาท
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-77  ลําดับที่  6

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิต
เทศบาลเมืองลพบุรี

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  โดยทําการ
ก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน 2 ทั้ง 2 อาคาร
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมมุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน
(Metal Sheet) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  26/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-82  ลําดับที่  19  
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งบเงินอุดหนุน รวม 17,068,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,068,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 17,068,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษา  และระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ประจําภาคเรียนที่ 2/2562  และ
ภาคเรียนที่  1/2563  ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  และโรงเรียนเมือง
ใหม่ (ชลอราษฎร์) ดังนี้ 
- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จํานวนนักเรียน  2,427  คน  อัตราคนละ  20
  บาท  
จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  9,708,000  บาท
- โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  จํานวนนักเรียน  1,840
  คน  อัตราคนละ  
20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  7,360,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมือง
ลพบุรี   หน้าที่  3-77  ลําดับที่  5 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 8,770,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,770,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,770,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,331,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 656,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารงตําแหน่ง
ครูชํานาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญ , เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานครูเทศบาล, เงินพิเศษสําหรับการสู้รบของพนักงานครู
เทศบาล,และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับ
เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับและเงินเพิ่มอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 782,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารงตําแหน่งครู
ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ , เชี่ยวชาญของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 34,092,500 บาท
งบบุคลากร รวม 8,221,622 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,221,622 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,791,022 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตําแหน่งพนักงาน
ทั่วไป (ภารโรง),ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก,ตําแหน่งครูอัตราจ้างสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, ครูอัตราจ้างสอนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา,
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  และตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษการบริหารจัดการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้ จํานวน 4,239,600
บาท  ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานสนับสนุนการสอน),
ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก),
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งภารโรง และครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  3,551,422  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 430,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้
จํานวน  12,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน  418,600  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 25,120,878 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ
ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  และค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานครูเทศบาล  และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีที่
ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ค่าใช้สอย รวม 24,920,878 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เองตามความจําเป็น, ค่าจ้างครู
เทคนิคกีฬา จํานวน 1 ราย, ค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
12 ราย, ค่าจ้างครูผู้สอนเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ค่าจ้างครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 20 ราย, เจ้าหน้าที่
ประจําห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 1 ราย,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ราย,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 2 ราย, ค่าจ้างผู้ประกอบ
อาหารและแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ราย, ค่าจ้าง
พนักงานรักษาความสะอาด (นักการภารโรง) จํานวน 5 ราย
รวมทั้งสิ้น 49  อัตรา หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการจัดการศึกษาของเทศบาลระดับเทศบาล ,ระดับเขตการ
ศึกษา,ระดับภาคและระดับประเทศ  ได้แก่ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ  การประกวด  แข่งขันความสามารถของนักเรียนและ
ครูการจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อแสดงผลงานทางการ
ศึกษา การจัดเต็นท์นิทรรศการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งเวทีและ
สถานที่  ค่าของขวัญ  ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-74  ลําดับที่ 2  

โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นอนุบาลศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบหลักสูตร ได้แก่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-73  ลําดับที่  1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 19,200,878 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
จํานวน        100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน
เทศบาล 1,2,3,4 และ 5  สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนละ
20,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน    จํานวน        48,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5  สังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  โรงเรียนละ  9,600  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
จํานวน         500,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดของโรงเรียน
เทศบาล  1,2,3,4 และ 5  สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  
โรงเรียนละ  100,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน      250,000
  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
เทศบาล  1,2,3,4  และ 5  สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  
โรงเรียนละ  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี    จํานวน         633,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  อัตราละ  3,000  บาท/ปี  พนักงานครูเทศบาล 186 อัตรา
เป็นเงิน  558,000  บาท  ครูอัตราจ้าง  จํานวน 17 อัตรา  เป็นเงิน
51,000  บาท  และเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนํา 
(โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ของโรงเรียน
เทศบาล 1,2,3,4  และ 5  โรงเรียนละ  1  คนๆละ  3,000  บาท  
เป็นเงิน  15,000  บาท , ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จํานวน  1  คนๆละ  3,000  บาท , ค่าพัฒนาครูผู้สอน
เด็กด้อยโอกาส  จํานวน  1  อัตราๆละ  6,000  บาท  เช่น
ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 จํานวน           75,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ของโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4  และ 5  สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
โรงเรียนละ  15,000  บาท เป็นเงิน 75,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
จํานวน       50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสําหรับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษา  อปท.  จํานวน           50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในโรงเรียนเทศบาล  3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน
100,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จํานวน 1 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
10. ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานที่ จํานวน    200,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรม  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
11. ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 1,403,000 บาท  
เพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1,2,3  และ 4  สังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  เพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนที่มีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่มีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี  โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนไม่เกิน
ร้อยละ 40  ของจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  คนละ 
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500  บาท/ภาคเรียน  และจัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมต้น
ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียน คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน
ดังนี้  
- โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 432 คน จัดสรรให้จํานวน 173 คนๆ ละ
500  บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  173,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน  417  คน  จัดสรรให้จํานวน 167 คนๆ ละ
500  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  167,000  บาท
- โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 278 คน จัดสรรให้จํานวน 112 คนๆ ละ
500  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  112,000  บาท
นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 168 คน จัดสรรให้
จํานวน  50  คนๆ ละ  1,500  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน
เป็นเงิน  150,000  บาท  
- โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 891 คน จัดสรรให้จํานวน 267 คนๆ ละ
1,500  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  801,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
12. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน    8,772,500  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประจําภาค
เรียน ที่ 2/2562  และประจําภาคเรียนที่ 1/2563  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,082,600  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน  154  คนๆ ละ 850 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน 261,800  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  432  คนๆ ละ  950  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน   เป็นเงิน  820,800  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,028,600  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  139  คนๆ ละ  850  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  236,300  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  417 คนๆ ละ  950 บาท/
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ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  792,300  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,406,600  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  72  คนๆ ละ  850  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  122,400  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  278  คนๆ ละ  950  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  528,200  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 168 คนๆ ละ
1,750 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  588,000 บาท
  - รายหัวเพิ่ม (Top  Up) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน  168  คนๆ ละ  500  บาท/ภาคเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนนักเรียน  300 คนลงมา)  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน 
168,000 บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  4,710,700  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  891 คนๆ ละ
1,750  บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  3,118,500 บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  419 คนๆ ละ
1,900  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  1,592,200  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  119,000  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  70  คนๆ ละ  850 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  119,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน 250 คนๆ ละ
850  บาท/ภาคเรียน จํานวน  2  ภาคเรียน   เป็นเงิน  425,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
13. ค่าหนังสือเรียน   จํานวน      2,342,578  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจําปี
การศึกษา 2563  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  330,917  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  154  คนๆ ละ  200  บาท/ปี
เป็นเงิน  30,800  บาท
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  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 65 คนๆ ละ 625 บาท/ปี
เป็นเงิน  40,625  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 70 คนๆ ละ 619 บาท/ปี
เป็นเงิน  43,330  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 73 คนๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็นเงิน  45,406  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 80 คนๆ ละ 673 บาท/ปี
เป็นเงิน  53,840  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 73 คนๆ ละ 806 บาท/ปี
เป็นเงิน  58,838  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 71 คนๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็นเงิน  58,078  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  316,103  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 139 คนๆ ละ 200  บาท/ปี
เป็นเงิน  27,800  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 85 คนๆ ละ 625 บาท/ปี
เป็นเงิน  53,125  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 74 คนๆ ละ 619 บาท/ปี
เป็นเงิน  45,806  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 59 คนๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็นเงิน  36,698  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 64 คนๆ ละ 673 บาท/ปี
เป็นเงิน  43,072  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 69 คนๆ ละ 806 บาท/ปี
เป็นเงิน  55,614  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 66 คนๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็นเงิน  53,988  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  353,790  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  72  คนๆ ละ  200  บาท/ปี 
เป็นเงิน  14,400  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 35 คนๆ ละ 625 บาท/ปี
เป็นเงิน  21,875  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 32 คนๆ ละ 619 บาท/ปี
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เป็นเงิน  19,808  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 43 คนๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็นเงิน  26,746  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 59 คนๆ ละ 673 บาท/ปี
เป็นเงิน  39,707  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 55 คนๆ ละ 806 บาท/ปี
เป็นเงิน  44,330  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 54 คนๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็นเงิน  44,172  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 72 คนๆ ละ 764 บาท/ปี
เป็นเงิน  55,008  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 40 คนๆ ละ  865 บาท/ปี
เป็นเงิน  34,600  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 56 คนๆ ละ 949 บาท/ปี
เป็นเงิน  53,144  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  1,277,768  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 309 คนๆ ละ 764 บาท/ปี
เป็นเงิน  236,076  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 288 คนๆ ละ 865 บาท/ปี
เป็นเงิน  249,120  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 294 คนๆ ละ 949 บาท/ปี
เป็นเงิน  279,006  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 147 คนๆ ละ 1,318
บาท/ปี  เป็นเงิน  193,746  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จํานวน  118  คนๆ ละ 1,263 
บาท/ปี  เป็นเงิน  149,034  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  154  คนๆ ละ 1,109
บาท/ปี เป็นเงิน  170,786  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็น
เงิน  14,000  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  70  คนๆ ละ  200  บาท/ปี
เป็นเงิน  14,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน  50,000  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  250  คนๆ ละ  200  บาท/ปี เป็นเงิน
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50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน      1,214,050  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอน  ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประจําภาค
เรียน  ที่ 2/2562  และประจําภาคเรียนที่ 1/2563  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  199,280  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  154  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  30,800  บาท 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  432  คนๆ ละ  195  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  168,480  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน 190,430  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  139  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  27,800  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  417  คนๆ ละ 195 บาท/
ภาคเรียน จํานวน  2 ภาคเรียน เป็นเงิน  162,630  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน 193,380  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  72  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  14,400  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  278  คนๆ ละ  195  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  108,420  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 168 คนๆ ละ
210 บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  70,560  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  566,960  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 891 คนๆ ละ 210
บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  374,220  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  419 คนๆ ละ
230 บาท/ภาคเรียน จํานวน  2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  192,740  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน 14,000  บาท
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  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  70  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  14,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน  50,000  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  250  คนๆ ละ  100  บาท/ภาคเรียน
จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  50,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
15. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน 1,297,270  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  ประจําปีการศึกษา 2563 ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  201,720  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  154  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  46,200  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  432 คนๆ ละ 360 บาท/ปี
เป็นเงิน  155,520  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
เป็นเงิน  191,820  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  139  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  41,700  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  417 คนๆ ละ 360  บาท/ปี
เป็นเงิน  150,120  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  197,280  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  72  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  21,600  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  278  คนๆ ละ 360 บาท/ปี
เป็นเงิน  100,080  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน  168  คนๆ ละ  450
บาท/ปี  เป็นเงิน  75,600  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  610,450  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  891  คนๆ ละ
450  บาท/ปี  เป็นเงิน  400,950  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  419 คนๆ ละ
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500  บาท/ปี  เป็นเงิน  209,500  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  21,000  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 70 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน  21,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน  75,000  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  250  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  75,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
16. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จํานวน    2,165,480  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  
ประจําภาคเรียน ที่ 2/2562  และประจําภาคเรียนที่ 1/2563  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  273,580  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  154  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  66,220  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  432  คนๆ ละ  240  บาท/
ภาคเรียน   จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน 207,360  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  259,930  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  139  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  59,770  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  417  คนๆ ละ 240 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  200,160  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  312,240  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  72  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  30,960  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  278  คนๆ ละ  240  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  133,440  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 168  คนๆ ละ 440
บาท/ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  147,840  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
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เป็นเงิน  1,182,130  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 891 คนๆ ละ 440 
บาท/ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน   784,080  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  419 คนๆ ละ 475 บาท/ภาค
เรียน จํานวน 2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  398,050  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  30,100  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  70 คนๆ ละ  215 บาท/
ภาคเรียน จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  30,100  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน  107,500  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  250 คนๆ ละ  215 บาท/ภาคเรียน 
จํานวน  2  ภาคเรียน   เป็นเงิน  107,500  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่   3-75  ลําดับที่   4
 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าหนังสือ
และเอกสารวิชาการ ค่าสมนาคุณ  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-78  ลําดับที่  7 

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:41:19 หน้า : 69/131



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 750,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 750,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่ง
ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5  สังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  โรงเรียนละ  150,000  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-87  ลําดับที่  34  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,118,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,455,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,455,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,302,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,163,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,377,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,326,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานกองสาธารณสุขฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน 17
อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 202,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟ สายไฟ  ผ้าเทป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง 
ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย
ป้ายผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป เอกสารแผ่นพับ
ภาพพลิก ป้ายประชาสัมพันธ์ สมุดคู่มือการปฏิบัติงาน ค่าถ่าย
เอกสาร หนังสือ วิชาการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 569,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงานและในที่สาธารณะ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงานและในที่สาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ําและระบบไฟฟ้า อาคาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยทําการปรับปรุงห้องน้ํา
ภายในกองอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ชํารุดทรุดโทรม
จากการใช้งานพร้อมทําการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาย
นอกอาคารที่เสียหาย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   24/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-95  ลําดับที่   1 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 14,222,500 บาท
งบบุคลากร รวม 3,316,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,316,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,626,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 863,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 718,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 568,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาะบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างแรงงานสัตวแพทย์ (สวนลิง) จํานวน 7 ราย
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ราย ธุรการ 1 ราย ช่างไฟฟ้า 1 ราย
แม่บ้าน 1 ราย คนเตรียมอาหาร 1 ราย คนทําอาหาร 1 ราย คนสวน
1 ราย จํานวน 544,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้งตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า-
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จํานวน 24,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  544,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้าย 
ค่าวัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-52  ลําดับที่  10        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 57,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
เอดส์ วัณโรค เช่น ผ้าขนหนู ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดของ
เยี่ยมสําหรับผู้ป่วยบรรเทาความเดือดร้อน และวัสดุงานบ้าน
งานครัวต่างๆ  เช่น  ถังรองรับขยะแบบถังแกลลอนและ
ถังพลาสติก (ถังเคมี) ไม้กวาด แปรง เข่ง ผงซักฟอก สบู่
ถ้วยชาม จาน น้ํายาทําความสะอาดพื้น กระบอกไฟฉาย
สวิงช้อนลูกน้ํา วัสดุงานบ้านงานครัวของส่วนลิง เช่น 
แปรง ไม้กวาด จาน ชาม ช้อน เตา หม้อ หุงข้าว ถาด
เพื่อเตรียมอาหารที่ใช้สําหรับเลี้ยงลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ งานส่งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค และงานควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์
เข็ม กระบอกฉีดยา สําลี ผ้าก๊อซ แอลกอฮอล์  ออกซิเจน สายยาง
เวชภัณฑ์ ถุงยางอนามัย อุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการ
กระจายเชื้อ ทรายอะเบท  ยาพ่นยุง  ยากําจัดหนู  น้ํายาเคมี
กําจัดยุงและแมลงพาหะนําโรค และน้ํายาชุดทดสอบอาหาร
ใช้ตรวจในโรงเรียนและร้านค้า โซดาไฟ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559           

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ค่าจัดทําแผ่นป้าย
ต่างๆ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของงานสัตว์แพทย์ เช่น
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 9,523,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้ล็อกเกอร์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จํานวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     1)  มีมือจับชนิดฝัง
     2)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 ตู้  มีคุณลักษณะ ดังนี้
     1)  ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา 
     2)  เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน คสล. 2 ชั้น บริเวณสวนลิง จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยพนักงาน คสล. 2 ชั้น บริเวณ
สวนลิง  โดยทําการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพนักงาน คสล. 2 ชั้น 
ภายในบริเวณสวนลิง ขนาดกว้าง 7.50 ม. ยาว 30.00 ม. จํานวน
10 ห้อง มุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  20/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-95  ลําดับที่  2  

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บริเวณสวนลิง จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว บริเวณ
สวนลิง โดยทําการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว
ภายในสวนลิง ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 25.00 ม. มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้องลอนคู่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน
1,390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,110,000 บาท
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   21/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-96  ลําดับที่  3
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งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 26  ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-47  ลําดับที่  1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,131,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,831,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,831,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,705,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าอาหาร
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-54  ลําดับที่  13 
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่อสม.ให้มีทักษะ
ในการทําความสะอาดช่องปากได้ถูกต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ใน
การดูแลช่องปากให้แก่บุคคลในครอบครัวและประชาชนในชุมชนได้
เช่นค่าจัดทําเอกสาร,ค่าชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-50   ลําดับที่  6  

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมสําหรับให้ผู้สู้อายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของตนเอง,เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง,มีทักษะในการทําความสะอาด
ช่องปากถูกต้อง,สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้อายุและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-50  ลําดับที่  7  

โครงการให้บริการทันตกรรมในสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุทันตกรรม,ยาชา,เข็ม,วัสดุอุดฟัน,
ถุงมือ,หมวก,ที่ดูดน้ําลาย,หัวกรอฟัน,น้ํายาฆ่าเชื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-48  ลําดับที่  2  

โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสํานักงานและนอกสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
จําเป็นต้องใช้ในด้านบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่มารับการ
รักษาพยาบาลในสถานบริการ ในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-53  ลําดับที่  11  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น เข็ม ยาชา
ก๊อซ สําลี วัสดุอุดฟัน ถุงมือ น้ํายา ฆ่าเชื้อโรค ที่ดูดน้ําลาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,110,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,307,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,307,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,046,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 141,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานักการช่าง
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน รวม 576,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับ รางวัลเจ้าหน้าที่ และเงินรางวัลพิเศษ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลการ
จับกุมผู้กระทําผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 364,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 354,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานด้านธุรการ  จํานวน 4 ราย หรือจ้างเหมา
แรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และ แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ค่าจัดทําแผ่นป้ายต่างๆ
ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 227,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 227,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ จํานวน 158,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
    1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)
ขนาดไม่ต่ํากว่า 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 55,900  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้
        - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 48,000 บีทียู
        - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
        - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
        - มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
    1)  มีมือจับชนิดบิด
    2)  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:41:20 หน้า : 90/131



ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 
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ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562  

ค่าจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จํานวน
2 จอๆ ละ 4,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562  

ค่าสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 18,814,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,397,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,397,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,913,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน รวม 6,417,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,709,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,149,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า,ค่าจ้างเหมา
แรงงานหรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จํานวน  3 ราย  งานด้านโยธา จํานวน
5 ราย งานศูนย์เครื่องจักรกล  จํานวน  4  ราย  รวม 14 ราย
หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับและตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตกแต่งสวนหย่อม ค่าสร้างและตกแต่งซุ้มประตู ค่าประดับไฟฟ้า
บริเวณงาน ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-62  ลําดับที่  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าวัสดุ รวม 3,558,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น  หลอดไฟฟ้า เทปพันสาย
ไฟ  สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น  ผ้าประดับตกแต่ง
สถานที่  แปรง  ไม้กวาด  น้ํายาดับกลิ่น  และถ้วยชาม ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น  ไม้  ทราย  เหล็ก 
ปูนซีเมนต์  อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไส้กรอง เพลา
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ  เช่น  น้ํามันโซล่า
น้ํามันเบนซิน  จารบี  น้ํากลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ  กางเกง
ผ้าถุงเท้า  รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 9,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,000,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณจุดชมวิว 
(ใต้สะพานพรหมมาสตร์)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์
บริเวณจุดชมวิว (ใต้สะพานพรหมมาสตร์)  โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  37/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-10 ลําดับที่  15   
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ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนอู่รถรางเก่า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณ
ชุมชนอู่รถรางเก่า โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  34/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-8 ลําดับที่  12  

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยมหาราชครู จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณ
ซอยมหาราชครู โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  38/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-13  ลําดับที่  20  
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ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยราชมนู (ซอยข้าง 
ร.ร.พิบูลฯ)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอย
ราชมนู (ซอยข้าง ร.ร.พิบูลฯ) โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  27/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-5  ลําดับที่  8  

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยเอกทศ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอย
เอกทศ  โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  35/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-9  ลําดับที่  13 
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ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนท่าขุนนาง 
(เลียบแม่น้ําลพบุรี)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนน
ท่าขุนนาง (เลียบแม่น้ําลพบุรี) โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  40/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-11  ลําดับที่  17  

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนท่าขุนนาง (หลัง 
สภ.ท่าหินเดิม)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนน
ท่าขุนนาง (หลัง สภ.ท่าหินเดิม)  โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  36/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-9 ลําดับที่  14  
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ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนพระราม (ถนน
ราชดําเนิน - ถนนวิชาเยนทร์)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนน
พระราม (ถนนราชดําเนิน - ถนนวิชาเยนทร์) โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  30/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-7  ลําดับที่  11   

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณรอบสวนราชานุสรณ์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณรอบ
สวนราชานุสรณ์  โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  39/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-11  ลําดับที่  16  
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ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนเทพสตรี 
(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวง
เวียนเทพสตรี (วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  29/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่ 3-7 ลําดับที่  10

ค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย 
(วงเวียนสระแก้ว)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณวง
เวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว)   โดยทําการ
1. หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. จํานวน  10 จุด
2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์  ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร 
จํานวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 
หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. ทําการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
(Hot-dipped Galvanized)
3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 30 วัตต์ 
จํานวน 10 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  28/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-6  ลําดับที่  9  
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสรศักดิ์ จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสรศักดิ์  โดยทําการ
- ก่อสร้างทางเดินเท้า กว้างประมาณ 1.00-2.00 ม. 
ยาวประมาณ 930.00 ม. พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และทางเดินผู้พิการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   31/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-5  ลําดับที่  6  

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ําซอยนเรศวร 3 แยก 1 
ซ้าย

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา
ซอยนเรศวร 3 แยก 1 ซ้าย  โดยทําการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 3.60 เมตร
ยาวประมาณ 35.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร 
- ก่อสร้างรางระบายน้ํา ยาวประมาณ 70.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   23/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่ 3-4  ลําดับที่  4  
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ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานเทศบาลฯ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพาน
เทศบาลฯ โดยทําการ
   - ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 20.00 ตารางเมตร
   - ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 14.00-32.50 เมตร ยาว
ประมาณ 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตารางเมตร
   - ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 42.00 ตารางเมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่   32/2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-4  ลําดับที่  5 

งานสวนสาธารณะ รวม 5,183,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,141,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,141,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 406,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 556,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 179,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน รวม 4,023,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:41:20 หน้า : 106/131



ค่าใช้สอย รวม 2,074,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,569,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สวนสาธารณะ จํานวน 9 ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสวนหย่อม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสร้างและตกแต่งซุ้มประตู งานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่   3-62   ลําดับที่   2
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ค่าวัสดุ รวม 753,800 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เช่น ไม้  ทราย  เหล็ก 
ปูนซีเมนต์  อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 433,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์
อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  พันธุ์สัตว์ปีกและ  สัตว์น้ํา ดินผสม
แกลบหรือขี้เถ้าแกลบ สายยาง กระถางและจานรองกระถาง
สําหรับตกแต่งทางเท้า เกาะกลางถนน และการจัดงานพิธีสําคัญ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะและจัดสวนหย่อมภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง  ผ้า 
ถุงเท้า  รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะราชานุสรณ์
บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัยวงเวียนเทพสตรี สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ สวนหนุมาน  สวนสราญรมย์  ลานเอนกประสงค์
สะพานวัดพรหมมาสตร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในที่สาธารณะ  เช่น  สวนสาธารณะราชานุสรณ์  วง
เวียนศรีสุริโยทัย วงเวียนเทพสตรี  สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้   

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500
 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท  มีคุณลักษณะ  ดังนี้
  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
  2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
  4) พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 13,916,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,895,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,895,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือนตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน รวม 12,021,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 7,696,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 6,494,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เทศบาลไม่สามารถดําเนินการเองได้ ตามความจําเป็น จํานวน
3,120,000  บาท, ค่าจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาดเก็บ
กวาดขยะตามถนนสายต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานประจํา
รถเก็บขนขยะ, ค่าจ้างเหมาแรงงานทํางานนอกเวลาราชการ
จํานวน 38 ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น จํานวน 
3,024,000 บาท, ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ จํานวน
250,000 บาท ,ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล  จํานวน 100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ําใน
เขตเทศบาลเมืองลพบุรี การเก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลอง
แหล่งน้ําสาธารณะ พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ํา
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง,
กําจัดมูลฝอยและวัชพืช,พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งน้ํา หรือเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าอาหารทําการนอกเวลา
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอกท่อระบายน้ํา ค่าวัสดุ ค่าน้ํามัน 
เชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-65   ลําดับที่  11 

โครงการจัดระเบียบลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการให้ลิงอยู่อย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่เป็นปัญหาของสังคม จัดระเบียบลิงให้อยู่ในการควบคุมความ
ประพฤติ รวมทั้งด้านสุขภาพการป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันโรค
ติดต่อ ได้แก่ จัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ําลิง สนามของเล่นลิง จัดหา
คนดูแลลิง เวชภัณฑ์ และยา ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-69  ลําดับที่   21
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ (สวนลิง) จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์
สาธารณะ ได้แก่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ วัสดุ อุปกรณ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่   3-69  ลําดับที่  20

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ 

(Big Cleaning Day)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ (Big Cleaning Day) ได้แก่
ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าแผ่นพับ 
ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-64  ลําดับที่  8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 4,320,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด  เข่ง  
ถ้วยชาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์   สี  ทราย   ตะปู  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่  
ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ยากําจัดหนู
น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงพาหะนําโรค  โซดาไฟ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อการเกษตร  เช่น  ยาฆ่าหญ้า  ยาฆ่าผักตบ  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงมือ รองเท้า หน้ากากป้องกันสารเคมี
ใช้ในการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรค สารเคมี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,273,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
และเงินประจําตําแหน่งพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,111,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 917,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 860,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 9 ราย เช่น  จ้างเหมาแรงงานในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน,
กิจกรรม/โครงการหัวใจสีขาวต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์,
การจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 169,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และ
แบบพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  
ถ้วยชาม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ 
ทินเนอร์  สี  ทราย   ตะปู  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ  เช่น  แบตเตอรี่
ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ค่าจัดทําแผ่นป้าย
ต่างๆ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ ล้าง อัด ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวเข็ม  กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,700,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําเวทีประชาคม ในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําเวทีประชาคม
ของชุมชน การจัดทําประชาคมผู้ด้อยโอกาส /ผู้สูงอายุในการแสดง
ความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองลพบุรี ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-100  ลําดับที่  3 

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนภายใน
เขตเทศบาล  เช่น ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม  สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-99  ลําดับที่  2 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและการจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา
ค่าตกแต่งสถานที่แข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-45  ลําดับที่  8 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํา คู่สมรส/เยาวชน/ประชาชน ในเขต
เทศบาล เข้ารับการอบรมสัมมนา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่และวิทยากร
เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันหลัก
ในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวให้รู้ถึงคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม เช่น ค่าเช่าที่พัก
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
โดยดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-57  ลําดับที่  6 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในเขต
เทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-55   ลําดับที่   1

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรีในการจัดตั้งกลุ่ม
สตรี  ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและครอบครัว เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-57  ลําดับที่  7 
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โครงการอบรมสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การสอน
วิธีการออกกําลังกายแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยฯ อบรมผู้มีหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-56  ลําดับที่  3 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาทุกประเภทเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาล  ทั้งในระดับเทศบาล , ระดับภาคและระดับประเทศ
ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-78  ลําดับที่  9 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 4,590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,590,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,590,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง/ตักบาตรและ
การแสดงฯ  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่
ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-61  ลําดับที่  7 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 3,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่ 
ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้างมหรสพ ค่าตกแต่งเวที ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-59  ลําดับที่  1 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวที  ค่าของขวัญ
ของรางวัล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-59  ลําดับที่  2

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ได้แก่
ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตกแต่งเวที ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-59  ลําดับที่  3 

โครงการบรรพชาสามเณร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบรรพชาสามเณร ได้แก่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าพระวิทยากร  พระหรือเณรพี่เลี้ยง ค่าของเครื่องใช้
ในการจัดงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารถแห่ ป้ายไวนิล ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-61  ลําดับที่  6 
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โครงการลานวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ได้แก่
การจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม  การออกร้าน
จําหน่ายสินค้าการจัดการแสดงดนตรี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-60  ลําดับที่  5 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าตกแต่งเวที ค่าซื้อของ
ขวัญของรางวัลมอบแก่เด็ก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่   3-79   ลําดับที่   10

แผนงานงบกลาง
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งบกลาง รวม 53,799,000 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 5,963,700 บาท

- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ    2,607,500
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน
กู้ทั้งสิ้น 24,965,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 730/53/2553 
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่
18 พ.ย. 2553 เป็นการชําระหนี้เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน
10,556,172.30 บาทและเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน
14,408,827.70 บาท โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน
กําหนด 10 ปี  ปีที่ 9 ชําระเงินต้น 2,607,350.36 บาท 
จึงตั้งจ่ายไว้ปีนี้ เป็นปีที่ 9 จํานวน 2,607,500 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
และสายเคเบิ้ล   1,344,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ล ให้แก่ธนาคารออมสิน จํานวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 22,823,849 บาท ตามสัญญากู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างธนาคารออมสินและ
เทศบาลเมืองลพบุรี ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หนี้เงินต้น 
เริ่มชําระปีงบประมาณ 2557 และชําระหนี้เงินต้นเป็นงวดรายปี
รวม 17 งวด งวดที่ 1-16 ชําระเงินต้นงวดละ 1,344,000 บาท
และงวดที่ 17 ชําระเงินต้น 1,319,849 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ปีนี้
เป็นงวดที่ 7 จํานวน 1,344,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงานเทศบาล
2,012,200  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 21,940,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1551/118/2558
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558  โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน
กําหนด 10 ปี  ปีที่ 3 ชําระเงินต้น 2,012,116.57 บาท 
จึงตั้งจ่ายไว้ปีนี้ เป็นปีที่ 3 จํานวน 2,012,200 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,069,900 บาท

- ค่าชําระดอกเบี้ยค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ
   71,100  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน
กู้ทั้งสิ้น 24,965,000 บาท  ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 730/53/2553
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่
18 พ.ย. 2553 เป็นการชําระหนี้เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน 
10,556,172.30 บาทและเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน 
14,408,827.70 บาท โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน
กําหนด 10 ปี ปีที่ 9 ชําระดอกเบี้ย 71,037.87 บาท จึงตั้งจ่ายไว้
ปีนี้เป็น งวดที่ 9 จํานวน 71,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
และสายเคเบิ้ล  462,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ลให้แก่ธนาคารออมสินสาขาลพบุรี
จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 22,823,849 บาท ตามสัญญากู้เงินโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างธนาคารออมสิน
และเทศบาลเมืองลพบุรี ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ชําระดอกเบี้ย
เป็นรายเดือนภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ธนาคารออมสินสาขาลพบุรีแจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องชําระเป็นเงิน 
462,000 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ปีนี้ เป็นเงิน 462,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้
- ค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงานเทศบาล
 536,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงินกู้
ทั้งสิ้น 21,940,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1551/118/2558
ลงวันที่ 21 ก.ย. 2558  และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเลขที่ 
1551/118/2558  ลงวันที่ 2 ก.พ. 2560 โดยชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยภายในกําหนด 10 ปี  ปีงบประมาณ 2563 ชําระดอกเบี้ย
536,772.48 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ปีนี้  เป็นเงิน 536,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 648,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 จะต้องส่งสมทบให้แก่พนักงานจ้างและจ้างเหมาแรงงาน 
ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ ลบ 0030/ว 065 ลงวันที่ 9 
มกราคม 2544 ประกอบกับกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2543 กําหนดให้นายจ้างออกเงินสมทบ
เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายและกรณีสงเคราะห์
บุตรและชราภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 198,500 บาท 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 27,658,800 บาท

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-71  ลําดับที่  1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,377,600 บาท

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการมีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-71   ลําดับที่  2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 15 รายๆ ละ
500 บาทต่อเดือน  ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลพบุรี
หน้าที่  3-71  ลําดับที่  3

สํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และให้นําเงิน
สํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร กรวย
จราจรแผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ํา  เสาล้มลุกจราจร 
เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น 
โดยตั้งจ่ายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 291,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และ
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยให้เทศบาล
คํานวณตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสน-
ห้าหมื่นบาท รายรับจริงของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจําปี
งบประมาณ 2561 จํานวน 382,732,365.23 บาท หัก
เงินอุดหนุนทุกประเภท จํานวน 208,492,914.00 บาท 
คงเหลือเงิน 174,239,451.23 บาท ตั้งจ่ายอัตราร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหก (174,239,451.23x0.00167) 
เป็นเงิน 290,979.88 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน 291,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี จ่ายเป็น
ค่าจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในพื้นที่ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ในการจัดทํากิจกรรม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมือง
ลพบุรี  หน้าที่  3-72  ลําดับที่  4

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตายระหว่างรับราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 3,093,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คือ ให้เทศบาลคํานวณในอัตราร้อยละ
2 จากประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลตั้งประมาณการรายรับทั่วไปในปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 363,358,000 บาท หักเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล จํานวน 208,727,000 บาท คงเหลือเงินที่จะนํามา
คํานวณตั้งรายจ่าย จํานวน 154,631,000x2/100 บาท เป็นเงิน
3,092,620 บาท   จึงตั้งจ่ายไว้ 3,093,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ช.ค.บ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลงวันที่
1 ธันวาคม 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 5,781,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการหรือ
ออกจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกอบด้วย สํานักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป จํานวน 842,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย จํานวน 569,000 บาท  กองสาธารณสุข จํานวน
1,325,000 บาท  สํานักการช่าง 3,045,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,069,900

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,781,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

150,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

291,500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

คาชําระหนี้เงินต้น 5,963,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

648,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,658,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

3,093,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 1,069,900

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

25,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 5,781,000

เงินชวยพิเศษ 20,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

150,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

291,500

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

คาชําระหนี้เงินต้น 5,963,700

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

648,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27,658,800

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 50,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

3,093,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

สํารองจาย 3,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,377,600

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

980,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

351,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,564,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,430,000

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

351,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,329,000 189,000 8,130,022 1,498,900 1,488,500

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 141,300 439,200 9,100,321 388,400

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

59,000 430,600 26,600 168,000

เงินเดือนพนักงาน 1,120,000 4,365,500 5,633,600 82,962,600 3,037,600 16,669,000

เงินวิทยฐานะ 9,868,800

คาจ้างลูกจ้างประจํา 1,716,000 255,000 670,600 578,100 492,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 120,000 85,200 67,200 406,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

สํารองจาย 3,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,377,600

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

980,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

351,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,564,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,430,000

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

351,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 13,635,422

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 10,069,221

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

684,200

เงินเดือนพนักงาน 113,788,300

เงินวิทยฐานะ 9,868,800

คาจ้างลูกจ้างประจํา 3,711,900

เงินประจําตําแหนง 721,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 47,000 31,000 9,000 44,400 70,100

คาเบี้ยประชุม 12,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,000 150,000 46,000 111,600

คาเชาบ้าน 48,000 72,000 72,000 48,000 360,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 100,000 15,000 1,000 18,000 57,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 860,400 9,567,400 1,894,000 3,946,400 2,324,400 4,040,300

รายจายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

2,990,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

512,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

2,000 15,000 1,000 15,000 10,000 57,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 201,500

คาเบี้ยประชุม 12,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

309,600

คาเชาบ้าน 600,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

196,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 22,632,900

รายจายเพื่อให้มาซึ่ง
บริการ

2,990,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

512,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาชดใช้คาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง 10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาดอกไม้ คาพวงมาลา 
และพานประดับพุม
ดอกไม้

20,000

โครงการขุดลอกคูคลอง
และทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี

60,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
รวมงานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

290,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

3,400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

200,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคม

10,000

โครงการจัดระเบียบลิง 100,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาดอกไม้ คาพวงมาลา 
และพานประดับพุม
ดอกไม้

20,000

โครงการขุดลอกคูคลอง
และทอระบายน้ําในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี

60,000

โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการและ
มหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

150,000

โครงการจัดกิจกรรม
รวมงานแผนดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

290,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

3,400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

200,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 100,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม

200,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคม

10,000

โครงการจัดระเบียบลิง 100,000

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

600,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรพชา
สามเณร

100,000

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

900,000

โครงการประดับไฟฟ้า
และตกแตงสถานที่งาน
แผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

1,200,000

โครงการประดับและ
ตกแตงสถานที่งานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ 
(สวนลิง)

500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมครอบ
ครัวผาสุก

3,600,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบรรพชา
สามเณร

100,000

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

900,000

โครงการประดับไฟฟ้า
และตกแตงสถานที่งาน
แผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

1,200,000

โครงการประดับและ
ตกแตงสถานที่งานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ 
(สวนลิง)

500,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมครอบ
ครัวผาสุก

3,600,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

10,000

โครงการมอบวุฒิบัตร
และประกาศนียบัตรนัก
เรียน

40,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน
สําคัญตาง ๆ 
(Big Cleaning Day)

100,000

โครงการลานวัฒนธรรม 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 300,000

โครงการวันเทศบาล 600,000

โครงการสงนักเรียนเข้า
รวมการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

200,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพให้แก อสม.ใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 200,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรี

10,000

โครงการมอบวุฒิบัตร
และประกาศนียบัตรนัก
เรียน

40,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน
สําคัญตาง ๆ 
(Big Cleaning Day)

100,000

โครงการลานวัฒนธรรม 100,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 300,000

โครงการวันเทศบาล 600,000

โครงการสงนักเรียนเข้า
รวมการแขงขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

200,000

โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพให้แก อสม.ใน
ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชองปากในผู้สูงอายุ
เครือขายเทศบาลเมือง
ลพบุรี

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

26,673,878

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

120,000

โครงการให้บริการทันต
กรรมในสํานักงาน

30,000

โครงการให้บริการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นใน
สํานักงานและนอก
สํานักงาน

70,000

โครงการอบรมสร้างจิต
สดใส ใสใจผู้สูงอายุ

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชองปากในผู้สูงอายุ
เครือขายเทศบาลเมือง
ลพบุรี

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

26,673,878

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

120,000

โครงการให้บริการทันต
กรรมในสํานักงาน

30,000

โครงการให้บริการรักษา
พยาบาลเบื้องต้นใน
สํานักงานและนอก
สํานักงาน

70,000

โครงการอบรมสร้างจิต
สดใส ใสใจผู้สูงอายุ

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานใน
ประเทศและตาง
ประเทศ

1,500,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดู
งานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1,650,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 792,000 80,000 55,000 200,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 75,000 5,000 50,000 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 1,900,000 30,000 120,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 50,000 45,000 30,000 20,000 315,000

วัสดุสํารวจ 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200,000 40,000 1,000 20,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 3,300,000 250,000 435,000 320,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 200,000 70,000 1,000 8,000 66,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 75,000 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 11,648,579

วัสดุการเกษตร 443,800

วัสดุกอสร้าง 25,000 1,500,000 20,000 51,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 10,000 5,000 2,500 45,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 120,000 70,000 25,000 22,500 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานใน
ประเทศและตาง
ประเทศ

1,500,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดู
งานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1,650,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,522,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 131,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,155,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 480,000

วัสดุสํารวจ 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,321,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,355,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 120,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 346,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

105,000

คาอาหารเสริม (นม) 11,648,579

วัสดุการเกษตร 443,800

วัสดุกอสร้าง 1,596,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 65,500

วัสดุสํานักงาน 587,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 160,000 45,000 10,000 20,000 300,000

คาไฟฟ้า 1,000,000 500,000 10,000 250,000 3,765,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000 25,000 24,000 20,000 24,000 196,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศ 158,800 84,500 133,100

คาตู้บานเลื่อนกระจก 11,700

คาตู้บานเลื่อนทึบ 3,700

คาตู้ล็อกเกอร์ 8,000

คาตู้เหล็ก 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 46,000 60,000

คาเครื่องพิมพ์ 15,000

คาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 17,800

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500

คาจอคอมพิวเตอร์ 8,000

คาสแกนเนอร์ 3,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 535,000

คาไฟฟ้า 5,525,000

คาบริการไปรษณีย์ 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 309,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องปรับอากาศ 376,400

คาตู้บานเลื่อนกระจก 11,700

คาตู้บานเลื่อนทึบ 3,700

คาตู้ล็อกเกอร์ 8,000

คาตู้เหล็ก 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 106,000

คาเครื่องพิมพ์ 15,000

คาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 17,800

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 7,500

คาจอคอมพิวเตอร์ 8,000

คาสแกนเนอร์ 3,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:44:00 หน้า : 18/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

19,000

คาตู้เย็น 15,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาชุดผจญเพลิง (ชุด
นอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่อง
ชวยหายใจ

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างโครงหลังคา
จอดรถและใช้เป็น
อเนกประสงค์ หลัง
สํานักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี

4,250,000

คากอสร้างปรับปรุงทาง
เดินรอบนอกและบันได
ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองลพบุรี

3,000,000

คากอสร้างปรับปรุง
หลังคาคลุมอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
ระบบสาธิตเทศบาล
เมืองลพบุรี

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนนสรศักดิ์

2,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

19,000

คาตู้เย็น 15,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาชุดผจญเพลิง (ชุด
นอร์แม็กซ์) พร้อมเครื่อง
ชวยหายใจ

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างโครงหลังคา
จอดรถและใช้เป็น
อเนกประสงค์ หลัง
สํานักงานเทศบาลเมือง
ลพบุรี

4,250,000

คากอสร้างปรับปรุงทาง
เดินรอบนอกและบันได
ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองลพบุรี

3,000,000

คากอสร้างปรับปรุง
หลังคาคลุมอาคารเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 2 
ระบบสาธิตเทศบาล
เมืองลพบุรี

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างปรับปรุงทาง
เดินเท้าถนนสรศักดิ์

2,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ําซอยนเรศวร 3 
แยก 1 ซ้าย

500,000

คากอสร้างปรับปรุงผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสะพาน
เทศบาลฯ

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

750,000

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้าง
หรือภายหลังการกอสร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณจุดชมวิว 
(ใต้สะพานพรหมมา
สตร์)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณชุมชนอูรถ
รางเกา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายน้ําซอยนเรศวร 3 
แยก 1 ซ้าย

500,000

คากอสร้างปรับปรุงผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสะพาน
เทศบาลฯ

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

750,000

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานที่
ราชการพร้อมการกอสร้าง
หรือภายหลังการกอสร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณจุดชมวิว 
(ใต้สะพานพรหมมา
สตร์)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณชุมชนอูรถ
รางเกา

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณ
ซอยมหาราชครู

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณซอยราช
มนู (ซอยข้าง ร.ร
.พิบูลฯ)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณซอยเอก
ทศ

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนทาขุน
นาง (เลียบแมน้ําลพบุรี)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนทาขุน
นาง (หลัง สภ.ทาหิน
เดิม)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนพระ
ราม (ถนนราชดําเนิน - 
ถนนวิชาเยนทร์)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณ
ซอยมหาราชครู

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณซอยราช
มนู (ซอยข้าง ร.ร
.พิบูลฯ)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณซอยเอก
ทศ

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนทาขุน
นาง (เลียบแมน้ําลพบุรี)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนทาขุน
นาง (หลัง สภ.ทาหิน
เดิม)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณถนนพระ
ราม (ถนนราชดําเนิน - 
ถนนวิชาเยนทร์)

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณรอบสวน
ราชานุสรณ์

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณวงเวียน
เทพสตรี 
(วงเวียนสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณวงเวียนศรี
สุริโยทัย 
(วงเวียนสระแก้ว)

500,000

อาคารตาง ๆ

คากอสร้างปรับปรุง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(อาคารวิชาเยนทร์)

500,000

คากอสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณรอบสวน
ราชานุสรณ์

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณวงเวียน
เทพสตรี 
(วงเวียนสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช)

500,000

คากอสร้างติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลา
เซลล์ บริเวณวงเวียนศรี
สุริโยทัย 
(วงเวียนสระแก้ว)

500,000

อาคารตาง ๆ

คากอสร้างปรับปรุง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(อาคารวิชาเยนทร์)

500,000

คากอสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคารที่พัก
อาศัยพนักงาน คสล. 2 
ชั้น บริเวณสวนลิง

5,000,000

คากอสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. ชั้นเดียว 
บริเวณสวนลิง

4,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

520,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

230,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

17,068,000

รวม 53,799,000 4,790,000 6,973,400 41,025,000 20,472,000 174,146,000 10,753,500 51,391,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคารที่พัก
อาศัยพนักงาน คสล. 2 
ชั้น บริเวณสวนลิง

5,000,000

คากอสร้างอาคารอเนก
ประสงค์ คสล. ชั้นเดียว 
บริเวณสวนลิง

4,500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

520,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนงานแผนดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

230,000

เงินอุดหนุนอาหารกลาง
วัน

17,068,000

รวม 363,350,000
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,218,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 15,218,500 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 500,000 บาท

คาจําหนายน้ําทอธาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 1,500 บาท

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 1,700,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 47,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

ผลประโยชน์อื่น รวม 636,000 บาท

คาขายเศษของ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 23/9/2562  11:45:26 หน้า : 1/2



คาปรับ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาแรง จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 10,000 บาท
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,190,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 4,191,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,191,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,529,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินประตําแหนงของผู้อํานวยการกองการประปาและ
หัวหน้าฝ่าย ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจําป
ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 10,206,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,600 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคําสั่ง
ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบวาด้วยการนี้   ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,584,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,134,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานในงานธุรการ, งานจําหนายและบริการ,
งานผลิต,งานมาตรวัดน้ํา, งานจัดเก็บรายได้หรืองานจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ
ที่จําเปน  จํานวน 24  ราย  จํานวนเงิน 2,090,800 บาท คาแก้ไขกระแส
ไฟฟ้าขัดข้อง ตรวจสอบหม้อแปลง แก้ไขดูแลระบบประปาขัดข้อง คาตรวจ
คุณภาพน้ําประปา หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆที่จําเปน จํานวนเงิน 44,000
 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่่น ๆ รวม 50,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาเชายานพาหนะ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 35,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาของที่ระลึก, คาปัจจัยและเครื่องสังฆทานถวายพระ
คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มารวมงาน  ตั้งจายจากเงินรายได้
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-101  ลําดับที่  2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 3,582,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ 
และแบบพิมพ์ตางๆ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้คาน้ําประปา
ขวดบรรจุน้ํา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอดไฟ บัลลาสต์  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อน้ําดิบจากชลประทาน คาวัสดุงานบ้านงานครัว
ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด เขง ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  เชน ไม้  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์  สี  
แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์  ทอน้ําประปา อุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่  ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,642,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชน สารส้ม  คลอรีน 
ปูนขาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมาตรวัดน้ํา  อะไหลเครื่องสูบน้ํา หัวกรองน้ํา ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,022,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน และโรงสูบน้ําประปา 
ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการและคาบริการอินเตอร์เน็ตความ
เร็วสูง ตั้งจายจากเงินรายได้

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร พัสดุไปรษณีย์ ตางๆ  คาธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้
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งบลงทุน  เป็นเงิน 43,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,300 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเก้าอี้ทํางานแบบมีล้อเลื่อน , มีพนักพิงและที่พักแขน 2
ข้าง จํานวน 7 ตัวๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,000 บาท
จํานวน 6 ตัว (สําหรับผู้อํานวยการ 1 ตัว,งานธุรการ 1 ตัว,งานการเงิน
และบัญชี 1 ตัว,งานพัสดุ 1 ตัว และงานจัดเก็บรายได้ 3 ตัว)
รวมเปนเงิน 23,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อยางประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลให้ดีขึ้นได้
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 20,300 บาท

- คาเครื่องสํารองไฟฟ้า    17,500  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)
จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท จํานวนเงิน 17,500  บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้      
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อนกวา 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- คาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  2,800 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง  
จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้       
- มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 16 ชอง     
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง  
    
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้  

     

งบกลาง  เป็นเงิน 749,200 บาท
งบกลาง รวม 749,200 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 จะต้องสงสมทบให้แกพนักงานจ้างตามหนังสือประกัน
สังคม ที่ ลบ 0030/ว 065 ลงวันที่ 9 มกราคม 2544 ประกอบกับ
กฏกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2543
กําหนดให้นายจ้างออกเงินสมทบเพื่อจายประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายและกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ตั้งจายจากเงินรายได้ 
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สํารองจาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป 
และให้นําเงินสํารองจายไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เปนสวนรวมเทานั้น ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
ของกองการประปาตายระหวางรับราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 304,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คือ ให้เทศบาล
คํานวณในอัตราร้อยละ 2 จากประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ประมาณการ
รายรับประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จํานวน  15,218,500 บาท
หักเงินอุดหนุน จํานวน   -   บาท คงเหลือเงินที่จะนํามาคํานวณ
ตั้งรายจายเปนเงิน 15,218,000 x2/100  บาท เปนเงิน
304,360 บาท จึงตั้งจายไว้  304,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 229,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ช.ค.บ
.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1
 ธันวาคม 2559  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินชวยคาครองชีพผู้
รับบํานาญของราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 156,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จให้แกลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการหรือ
ออกจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหนวยการบริหารราชการ
สวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  ตั้งจายจากเงินรายได้

รายจายงบกลางอื่น จํานวน 25,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวนเงิน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบํานาญ 
ตั้งจายจากเงินรายได้
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 39,510,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 24,510,000 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 2,000,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 2,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 500,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562 เปนเกณฑ 

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 22,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 22,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแต เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562 เปนเกณฑ 

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากปงบประมาณที่ผานมา 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 15,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 4,500,000 บาท

 เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
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ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,500,000 บาท

 ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% ของกําไรสุทธิ 

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 3,000,000 บาท

 บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ 
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  22,266,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,516,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,516,400 บาท
เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หนาที่ผูจัดการสถานธนานุบาลประจําเขต และผูชวยผูจัดการสถาน-
ธนานุบาล 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 2,358,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจําป 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 26,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,129,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,465,300 บาท

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบ
วาดวยการนี้ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบวาดวยการนี้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
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เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงาน  และครอบครัวที่มีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบวาดวยการนี้ 

คาพาหนะเหมาจาย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหนายกเทศมนตรี 

เงินรางวัลเจาหนาที่ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหผูตรวจการสถานธนานุบาลและผูปฏิบัติหนาที่
แทนและคาเบี้ยเลี้ยงใหเจาหนาที่และพนักงานผูตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 235,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบใหพนักงาน ในอัตรา 10% ของคาจางประจํา 

คาอาหาร จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการของพนักงาน 

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุดแกเจาหนาที่และพนักงาน 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหพนักงาน  

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 31,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผูไดรับคาจางถึงขั้น
สูงของตําแหนง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,123,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รวม 298,500 บาท

คาจางเหมาบริการ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งที่สถาน-
ธนานุบาล ไมสามารถดําเนินการไดเองตามความจําเปน ฯลฯ 

คาเชาอาคาร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาอาคารสถานธนานุบาล 

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา  คาธรรมเนียมตอสัญญา
เชาอาคาร ฯลฯ 

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลพรอมทรัพย์สิน
รับจํานํา 

คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเปนคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

คาวารสาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ ในการประชาสัมพันธ์
สถานธนานุบาล 

คาสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงิน 

คาอากรแสตมป์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป์ในการขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

คารับรอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร, เครื่องดื่มสําหรับผูที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล และ
ผูมาใชบริการสถานธนานุบาล 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่่น ๆ รวม 115,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของที่ระลึก, คาปัจจัยและเครื่องสังฆทานถวายพระ
คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูมารวมงาน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หนาที่  3-101  ลําดับที่  2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 700,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ      

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางอาคารสถานธนานุบาล 

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษตอเนื่อง  ฯลฯ 
และคาใชจายในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า  เชน ฟิวส์  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า ฯลฯของสถาน
ธนานุบาล 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถังขยะ  แปรง ไมกวาด แกว  ถวย
ชาม  ฯลฯ 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน โถสวม อางลางมือ คีม คอน  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน  ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  ตลับหมึกพิมพ์  แผนกรองแสง  แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้มพิมพ์  เมาส์ ฯลฯ 

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะประเภทใดได  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 216,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสํานักงาน 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงานรวมคาขยะ 

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในสํานักงานในการติดตอราชการ ฯลฯ 

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากรและคาซื้อดวงตราไปรษณียากร 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาบริการดานโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

งบลงทุน  เป็นเงิน 87,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 52,400 บาท

   - คาเครื่องปรับอากาศ   จํานวน  32,400  บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน  ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 32,400 บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
    - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
    - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    - ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
    - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สําหรับงานสถานีขนสงจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี   
ตั้งจายจากเงินรายได
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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   - คาเครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง  จํานวน  20,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องอานลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 20,000 บาท    
    - สามารถทํางานรวมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลเดิมไดตอเนื่อง
ไมติดขัด    
    - มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือเปนแบบออปติคอล (แบบกระจก)    
    - มีความละเอียดไมนอยกวา 500 DPI/256 GRAY    
    - มีพื้นที่การสแกนไมนอยกวา 15x18 mm    
    - มีขนาดภาพไมนอยกวา 280x360 PIXEL    
    - การเชื่อมตอเปนแบบ USB1.1/2.0    
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อยางประหยัด เพื่อใหพนักงานมีครุภัณฑ์ใชในการปฏิบัติงาน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนของ
พนักงานเทศบาลใหดีขึ้นได
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หนาที่  3-107 ลําดับที่  3        

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
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    - คาเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน   30,000  บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
    -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
    -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
    -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
    1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไมนอยกวา 2 GB
    -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
    -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 
จํานวน 1 หนวย
    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา   จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
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    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   - คาเครื่องสํารองไฟฟ้า   จํานวน  5,000   บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,500
 บาท เปนเงิน 5,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ใชเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําป พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 15,129,200 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,129,200 บาท

คาใชจายฝายอํานวยการ จํานวน 129,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายฝายอํานวยการใหสํานักงาน  จ.ส.ท. 

เงินทํานุบํารุงทองถิ่น 30% จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบูรณะทองถิ่น 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําป 

งบกลาง  เป็นเงิน 1,403,300 บาท
งบกลาง รวม 1,403,300 บาท

สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนาและจําเปนตองจาย 
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คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายใหธนาคารเปนคาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร 
และคาดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. ฯลฯ 

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 353,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพนจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตรารอยละ 2 ของรายไดในปที่ลวงมาแลว 
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