


ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลพบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปต่อสภาเทศบาลเมืองลพบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรีจึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 174,349,816.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 161,958,118.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 44,504,428.71 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 3 โครงการ รวม 
17,390,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 6,750.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 31,116,588.22 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 352,687,647.80 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 4,436,363.84 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 14,967,210.04 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 5,381,216.69 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 5,082,679.96 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,883,030.71 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 240,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 117,557,650.56 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 203,139,496.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 41,253,280.48 บาท



(3) รายจ่ายจริง จํานวน 299,433,451.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 49,991,458.87 บาท

งบบุคลากร จํานวน 133,299,246.04 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 91,391,606.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 6,991,140.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 17,760,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 41,253,280.48 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,276,840.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,500,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง จํานวน 13,871,233.60 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 10,951,944.51 บาท

กําไรสะสม จํานวน 2,919,289.09 บาท

เงินสะสม จํานวน 8,989,626.81 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,080,414.58 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,241,723.48 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง จํานวน 23,720,606.33 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 13,111,935.50 บาท

กําไรสะสม จํานวน 9,369,793.91 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 87,293,486.53 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 104,440,280.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลพบุรี
อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 20,238,888.29 5,955,000.00 5,752,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

13,143,975.21 13,620,000.00 14,132,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,765,324.48 6,050,500.00 6,230,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์

5,437,193.57 5,700,000.00 5,600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,455,006.00 1,350,000.00 1,450,000.00

หมวดรายได้จากทุน 70,000.00 5,000.00 100,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 46,110,387.55 32,680,500.00 33,265,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 126,907,744.50 121,950,500.00 121,450,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

126,907,744.50 121,950,500.00 121,450,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 208,609,941.00 208,727,000.00 208,191,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

208,609,941.00 208,727,000.00 208,191,200.00

รวม 381,628,073.05 363,358,000.00 362,906,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 47,182,180.68 53,799,000.00 53,752,200.00

งบบุคลากร 132,029,815.61 158,644,043.00 154,152,436.00

งบดําเนินงาน 99,598,271.72 104,486,657.00 103,826,764.00

งบลงทุน 26,048,377.00 28,602,300.00 33,563,600.00

งบเงินอุดหนุน 18,080,000.00 17,818,000.00 17,600,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 322,938,645.01 363,350,000.00 362,895,000.00

รวม 322,938,645.01 363,350,000.00 362,895,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองลพบุรี
อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 46,190,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,121,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 176,018,000

แผนงานสาธารณสุข 10,013,100

แผนงานเคหะและชุมชน 54,253,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,855,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,690,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 53,752,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 362,895,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 14,599,000 4,074,800 7,684,900 26,358,700
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,155,000 0 0 6,155,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,444,000 4,074,800 7,684,900 20,203,700

งบดําเนินงาน 13,236,800 1,374,400 3,745,200 18,356,400
    ค่าตอบแทน 226,600 203,400 175,500 605,500

    ค่าใช้สอย 8,319,200 700,000 3,201,700 12,220,900

    ค่าวัสดุ 676,000 320,000 218,000 1,214,000

    ค่าสาธารณูปโภค 4,015,000 151,000 150,000 4,316,000

งบลงทุน 1,379,500 26,500 69,500 1,475,500
    ค่าครุภัณฑ์ 19,500 26,500 69,500 115,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,360,000 0 0 1,360,000

                              รวม 29,215,300 5,475,700 11,499,600 46,190,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 1/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 409,500 4,917,100 5,326,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,500 4,917,100 5,326,600

งบดําเนินงาน 1,849,500 2,943,300 4,792,800
    ค่าตอบแทน 49,000 108,400 157,400

    ค่าใช้สอย 1,675,000 1,847,400 3,522,400

    ค่าวัสดุ 115,500 747,500 863,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 240,000 250,000

งบลงทุน 2,500 0 2,500
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 0 2,500

                              รวม 2,261,500 7,860,400 10,121,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา
งานศึกษาไม่กําหนด

ระดับ
รวม

งบบุคลากร 5,006,700 84,957,036 9,170,200 8,327,000 107,460,936
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,006,700 84,957,036 9,170,200 8,327,000 107,460,936

งบดําเนินงาน 546,400 19,113,664 0 25,917,000 45,577,064
    ค่าตอบแทน 73,000 10,000 0 150,000 233,000

    ค่าใช้สอย 136,400 7,457,000 0 25,717,000 33,310,400

    ค่าวัสดุ 337,000 11,646,664 0 10,000 11,993,664

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 40,000 40,000

งบลงทุน 0 0 5,000,000 900,000 5,900,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 5,000,000 900,000 5,900,000

งบเงินอุดหนุน 0 17,080,000 0 0 17,080,000
    เงินอุดหนุน 0 17,080,000 0 0 17,080,000

                              รวม 5,553,100 121,150,700 14,170,200 35,144,000 176,018,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 936,400 3,469,600 1,922,000 6,328,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,400 3,469,600 1,922,000 6,328,000

งบดําเนินงาน 1,895,000 859,500 397,000 3,151,500
    ค่าตอบแทน 5,000 88,000 12,000 105,000

    ค่าใช้สอย 1,116,000 714,000 335,000 2,165,000

    ค่าวัสดุ 205,000 57,500 50,000 312,500

    ค่าสาธารณูปโภค 569,000 0 0 569,000

งบลงทุน 9,800 3,800 0 13,600
    ค่าครุภัณฑ์ 9,800 3,800 0 13,600

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000
    เงินอุดหนุน 0 520,000 0 520,000

                              รวม 2,841,200 4,852,900 2,319,000 10,013,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,394,900 2,741,100 915,700 1,548,500 6,600,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,394,900 2,741,100 915,700 1,548,500 6,600,200

งบดําเนินงาน 750,600 6,126,800 3,985,800 10,621,000 21,484,200
    ค่าตอบแทน 7,000 152,000 35,000 5,000 199,000

    ค่าใช้สอย 533,600 2,966,800 2,087,000 7,246,000 12,833,400

    ค่าวัสดุ 180,000 3,008,000 703,800 3,370,000 7,261,800

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 1,160,000 0 1,190,000

งบลงทุน 23,100 26,112,700 17,700 16,000 26,169,500
    ค่าครุภัณฑ์ 23,100 5,700 17,700 16,000 62,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 26,107,000 0 0 26,107,000

                              รวม 2,168,600 34,980,600 4,919,200 12,185,500 54,253,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 2,078,000 0 2,078,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,078,000 0 2,078,000

งบดําเนินงาน 1,124,800 4,650,000 5,774,800
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 925,800 4,650,000 5,575,800

    ค่าวัสดุ 174,000 0 174,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 2,500 0 2,500
    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 0 2,500

                              รวม 3,205,300 4,650,000 7,855,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 4,490,000 4,690,000
    ค่าใช้สอย 200,000 4,490,000 4,690,000

                              รวม 200,000 4,490,000 4,690,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 53,752,200 53,752,200
    งบกลาง 53,752,200 53,752,200

                              รวม 53,752,200 53,752,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 362,895,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 29,215,300 บาท

งบบุคลากร รวม 14,599,000 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)
และรองนายกเทศมนตรี 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 นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

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) ค่าตอบแทนสมาชิก
สภาเทศบาล จํานวน 16 คนๆ ละ 15,750 บาท/เดือน
(15,750X16X12=3,024,000 บาท) รวมเป็นเงิน 
3,563,640 บาท ตั้งจ่ายไว้ 3,564,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,444,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,605,300 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 321,600 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 375,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล,รองปลัด
เทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝาย
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 117,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือนตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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 13,236,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 111,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจและ
สารวัตร ทหารที่มาร่วมปฏิบัติงานหน้าที่รักษาการณ์ให้แก่สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสภาเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 8,319,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,817,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จํานวน 28,000 บาท,ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ , ค่าจ้างปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
และค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เองตาม
ความจําเป็น จํานวน 800,000 บาท,ค่าจ้างเหมาแรงงานทําหน้าที่
ธุรการ งานทะเบียนราษฎร ทําความสะอาดห้องคณะผู้บริหารและ
ศาลาประชาคม จํานวน 20 ราย  จํานวน 2,008,800 บาท ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําอย่างใด
อย่างหนึ่งตามความจําเป็นของงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน  252,000  บาท และค่าจ้าง
แรงงานเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี จํานวน 728,400 บาท
หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 412,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามความจําเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งจ่ายไว้
จํานวน 400,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาเทศบาลคณะกรรมการ หรือคณะอนุ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และค่าบริการอื่นๆ ตามความจําเป็น ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่างๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิก สภาเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดทําศูนย์
การเลือกตั้งจัดทําป้าย วัสดุ-อุปกรณ์ เอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว
แบบพิมพ์ต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0818.2/ว 4289 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-92  ลําดับที่  8 

ค่าดอกไม้ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ในงาน รัฐพิธีต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์
ธงสัญลักษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-88  ลําดับที่  2
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โครงการวันเทศบาล จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
ผู้มาร่วมงานฯ และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีระดับเทศบาลในจังหวัด
ลพบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-89  ลําดับที่  4

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้าน
คอมพิวเตอร์ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านระเบียบกฎหมาย
ด้านการให้บริการประชาชน ฯลฯ ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่และเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-91  ลําดับที่  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (งานบริหารทั่วไป จํานวน  280,000 บาท
และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 20,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:38 หน้า : 8/115



ค่าวัสดุ รวม 676,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ราชกิจจานุเบกษา นิตยสาร
ท้องถิ่น ฯลฯ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
(งานบริหารทั่วไป จํานวน  140,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ
จํานวน 20,000 บาท) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
เข่ง ถ้วย ชาม ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป จํานวน 40,000 บาท
และงานสถานีขนส่งฯ 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
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน
50,000 บาท และงานสถานีขนส่งฯ จํานวน 1,000 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน 198,000 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 และเป็นค่าวัสดุใน
การเขียนป้ายต้อนรับคณะผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล
เช่น โฟม สี ฯลฯ (งานบริหารทั่วไป  จํานวน 2,500 บาท และ
งานสถานีขนส่งฯ จํานวน 2,500 บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล 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
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,015,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในเขตสํานักงานและที่สาธารณะ
เช่น อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ศาลาประชาคม
ห้องประชุมหน้าสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์ เครื่องจักรกล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนเทศบาล 5
สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี ฯลฯ
(งานบริหารทั่วไป จํานวน  3,360,000 บาท และงานสถานี
ขนส่งฯ จํานวน 150,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในเขตสํานักงานและที่สาธารณะ
เช่น อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ศาลาประชาคม
ห้องประชุมหน้าสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์เครื่องจักรกล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  โรงเรียนเทศบาล 5
สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี ฯลฯ
(งานบริหารทั่วไป จํานวน  275,000 บาท และงานสถานี
ขนส่งฯ 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 1,379,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอี้ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ขนาด 64x78x113 ซม.
ที่นั่งและพนักพิงโครงไม้บุฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง PVC มีระบบ
Pocket Spring  ในการรองรับการนั่ง สามารถปรับสูงต่ําได้และ
ปรับล็อคการนั่งได้ทุกตําแหน่งแขนและขาชุบโครเมี่ยม ลูกล้อ
PU สามารถรับน้ําหนักได้ไม่เกิน 100 กก. จํานวน 1 ตัว 
สําหรับงานการเจ้าหน้าที่  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ
LED สี  จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier
  และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4
  ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
  18 หน้าต่อนาที  (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
  จํานวนไม่น้อยกว่า 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
สําหรับงานการเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,360,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์พร้อมรางยูระบายน้ํา หลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

จํานวน 1,360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานจอดรถอเนกประสงค์พร้อมรางยู
ระบายน้ําหลังอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
พื้นที่ประมาณ 1,300.00 ตารางเมตร  โดยทําการ  
- รื้อถอนพื้นเดิมและฐานรากเดิม
- ก่อสร้างรางยู คสล.
- ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก
- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  30/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 1

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,475,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,074,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,074,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,742,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง3 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 ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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 85,200 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 179,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,374,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 678,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีตามคําพิพากษา,ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล ค่าเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
เทศบาลค่าเอกสารเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภา
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจการของเทศบาล,ค่าจัดทํา
วารสาร,ค่าแผ่นพับ,ค่าแผ่นปลิว หรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานจํานวน 6 ราย ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานนิติการ,
ผู้ช่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วย
ช่างภาพ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หรือจ้างเหมา
แรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

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

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
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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

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 151,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเครื่องกระจายเสียงทางสายอัตโนมัติแบบ
ไร้สาย ป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (สวนราชานุสรณ์)
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (สระแก้ว)ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อ
ราชการ  และค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 26,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องโทรสาร จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์
แบบมัลติฟังก์ชั่น (ขาวดํา) จํานวน 1 เครื่อง 
มีคุณลักษณะ ดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า  24 แผ่นต่อนาที
- สามารถ Copy ได้ไม่น้อยกว่า 24 แผ่นต่อนาที
- Scan สี/ขาวดํา ความละเอียดไม่น้อยกว่า 9,600 x 9,600 dpi
  สามารถสแกนไปยัง PC ผ่าน USB 
- ความเร็วโมเด็ม ไม่น้อยกว่า 33.6 Kbps Super G3
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 2.0 High Speed
- รองรับปฏิบัติการ Mac OS*
- หน่วยความจํา ไม่น้อยกว่า 32 MB
- ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ค่าตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท
สําหรับงานนิติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

งานบริหารงานคลัง รวม 11,499,600 บาท
งบบุคลากร รวม 7,684,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,684,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,606,500 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 ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน 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 ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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 3,745,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่ง ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 3,201,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,176,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคาร ฯลฯ
จํานวน 1,715,100 บาท,ค่าจ้างเหมาแรงงานทําหน้าที่ผู้ช่วยงาน
ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  จํานวน 7 ราย ผู้ช่วยงานพัสดุ
และทรัพย์สิน จํานวน 4 ราย ผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน จํานวน 3 ราย ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี จํานวน
1 ราย ผู้ช่วยงานธุรการ จํานวน 1 ราย พนักงานขับรถยนต์ 
จํานวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 17 ราย และจ้างเหมาแรงงาน
อื่นๆ ที่จําเป็น จํานวน 1,461,600  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าใบเสร็จ
รับเงิน 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
น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลและตลาดถนน
คนเดิน (ถนนพระยากําจัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 69,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นเก็บเอกสาร (แบบมีล้อเลื่อน) 4 ชั้น ขนาด
กว้างประมาณ 921 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 311 มิลลิเมตร
สูงประมาณ 1,805 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน สําหรับงานพัสดุ
และทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องละ
30,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 480 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
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ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
สําหรับงานพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน  1  เครื่อง และงานการเงิน
และบัญชี  จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
สําหรับงานพัสดุและทรัพย์สิน จํานวน 1 เครื่อง และงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,261,500 บาท

งบบุคลากร รวม 409,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 409,500 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
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งบดําเนินงาน รวม 1,849,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในของเทศบาลหรือค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,675,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
จัดระเบียบผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย รุกล้ําที่สาธารณะ
จํานวน 9 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:38 หน้า : 27/115



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
การรณรงค์ ฝึกอบรมเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
สถานที่และเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-88  ลําดับที่ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 115,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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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 น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ทราย ตะปู ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 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
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล 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

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 7,860,400 บาท
งบบุคลากร รวม 4,917,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,917,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,792,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 606,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,494,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,943,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
ที่มาร่วมปฏิบัติงานของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของพนักงาน
และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,847,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,592,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานดับเพลิงช่วยเหลือในการ
ดับเพลิงประจํารถบรรทุกน้ําช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา จํานวน 20 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
ประสิทธิภาพพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล สมาชิก อปพร. โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่ 3-44  ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ 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
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

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

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 น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง 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
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 แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวเข็ม กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง
ข้อต่อดับเพลิง 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  อะไหล่เครื่อง
สูบน้ํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 240,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,553,100 บาท

งบบุคลากร รวม 5,006,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,006,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,518,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 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 ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 353,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 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 546,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 136,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือต่าง ๆ,เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาล
ไม่สามารถดําเนินการได้เองตามความจําเป็น,จ้างเหมาพนักงาน
ขับรถยนต์ จํานวน 1 ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์การซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 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
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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 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 121,150,700 บาท
งบบุคลากร รวม 84,957,036 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 84,957,036 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 67,243,036 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล เงินปรับปรุง
เงินเดือน และพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,779,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล
ของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาลของผู้ดํารงตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ,
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล,
เงินพิเศษสําหรับการสู้รบของพนักงานครูเทศบาล,และเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือน
ถึงขั้นสูงของอันดับและเงินเพิ่มอื่นๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:38 หน้า : 39/115



เงินวิทยฐานะ จํานวน 9,237,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารง
ตําแหน่งครูชํานาญการ,ครูชํานาญการพิเศษ,ครูเชี่ยวชาญ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 698,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 19,113,664 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 7,457,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 7,457,000 บาท

ค่าอาหารกลางวัน    จํานวน      7,457,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 ประจําภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่
1/2564 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และ 5  สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี 
ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
จํานวน นักเรียน 560  คน อัตราคนนะ 20 บาท  จํานวน
200  วัน เป็นเงิน  2,240,000  บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
จํานวนนักเรียน 573 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
เป็นเงิน  2,292,000  บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
จํานวนนักเรียน 350 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
เป็นเงิน  1,400,000  บาท
4. โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
จํานวนนักเรียน 75 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
เป็นเงิน  300,000  บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวนนักเรียน
จํานวน 250 คน อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน  1,225,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้า  3-75  ลําดับที่  4

ค่าวัสดุ รวม 11,646,664 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 11,646,664 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและให้แก่นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาและประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ประจําภาคเรียนที่
2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 ในระหว่างเปิด-ปิด
ภาคเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
และโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และ 5 สังกัดเทศบาลเมือง
ลพบุรี  และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์)
ดังนี้
  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
1. โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน
นักเรียน  560  คน อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260 วัน
เป็นเงิน  1,073,072  บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน
นักเรียน  573  คน  อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  1,097,983  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   75  คน อัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  143,715  บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวนนักเรียน
จํานวน  250  คน  อัตราคนละ 7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
เป็นเงิน  479,050  บาท
  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จํานวนนักเรียน  2,440  คน  อัตรา
คนละ 7.37  บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 4,675,528 บาท
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- โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)  จํานวน
นักเรียน 1,830  คน อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
เป็นเงิน  3,506,646  บาท      
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-77  ลําดับที่  6

งบเงินอุดหนุน รวม 17,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 17,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ประจําภาค
เรียนที่ 2/2563  และภาคเรียนที่  1/2564  ให้แก่ โรงเรียน
อนุบาลลพบุรี  และโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์) ดังนี้ 
- โรงเรียนอนุบาลลพบุรี  จํานวนนักเรียน  2,440  คน อัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 9,760,000  บาท
- โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) จํานวนนักเรียน
1,830  คน  อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน
เป็นเงิน  7,320,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-77  ลําดับที่  5
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 14,170,200 บาท
งบบุคลากร รวม 9,170,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,170,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,477,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล เงินปรับปรุง
เงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 708,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล
ของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู
เทศบาลของผู้ดํารงตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ,
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล,
เงินพิเศษสําหรับการสู้รบของพนักงานครูเทศบาล,และเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึง
ขั้นสูงของอันดับและเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 985,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลของผู้ดํารง
ตําแหน่งครูชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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งบลงทุน รวม 5,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารกีฬาในร่ม
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคาร
กีฬาในร่มโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
จํานวน 1 หลัง มีรายละเอียด ดังนี้
   - ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคามุงด้วยหลังคาเหล็กรีดลอน 
(Metal Sheet) เคลือบอลูซิงค์ พร้อมกรุฉนวนกันความร้อน
 - ปรับปรุงพื้นภายในอาคารพร้อมตีเส้น 
 - ก่อสร้างที่นั่งคนดู 
 - ปรับปรุงผนังพร้อมทาสีอาคาร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 32/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 35,144,000 บาท
งบบุคลากร รวม 8,327,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,327,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7,892,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตําแหน่งพนักงาน
ทั่วไป (ภารโรง),ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก,ตําแหน่งครูอัตราจ้างสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ครูอัตราจ้างสอนระดับอนุบาล,ระดับประถม
ศึกษา,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  และตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการบริหารจัดการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้
จํานวน 4,290,000 บาท  ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(พนักงานสนับสนุนการสอน),ตําแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก),พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งภารโรงและ
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน  3,602,000  บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
รายได้ จํานวน  12,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน  423,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,917,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับ
วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมิน
ผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
ที่ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ค่าใช้สอย รวม 25,717,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการได้เองตามความจําเป็น,ค่าจ้าง
ครูเทคนิคกีฬา จํานวน 1 ราย, ค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 6 ราย, ค่าจ้างครูผู้สอนเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าจ้างครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 24 ราย,เจ้าหน้าที่
ประจําห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 1 ราย,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ราย,
ค่าจ้างผู้ประกอบอาหารและแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
3 ราย,ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด (นักการภารโรง)
จํานวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 43  อัตรา หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนํา (โครงการ
รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) ของ
โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5 โรงเรียนละ 1 คนๆละ
3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท,ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 คนๆละ
3,000 บาท,ค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส จํานวน
1  อัตราๆ ละ 6,000 บาท และบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬา
และนันทนาการ จํานวน 1 คนๆ ละ 4,500 บาท เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่   3-75  ลําดับที่  4 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานที่

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถานที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูและนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาของ
เทศบาลระดับเทศบาล ,ระดับเขตการศึกษา,ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ได้แก่ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
การประกวด  แข่งขันความสามารถของนักเรียนและครูการจัด
ทําสื่อการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อแสดงผลงานทางการ
ศึกษา การจัดเต็นท์นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวที
และสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร
เครื่องดื่มค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-74  ลําดับที่ 2

โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบหลักสูตร
ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่  3-73  ลําดับที่  1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 19,178,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 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      609,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี อัตราละ 3,000 บาท/ปี พนักงานครูเทศบาล
186 อัตรา เป็นเงิน 558,000 บาท ครูอัตราจ้าง จํานวน 17 อัตรา
เป็นเงิน 51,000 บาท เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายาน
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
 อปท.   จํานวน    250,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของ
โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4 และ 5 ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
โรงเรียนละ  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษา  อปท.  จํานวน         50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในโรงเรียนเทศบาล  3 ระบบสาธิตเทศบาลเมือง
ลพบุรี เป็นเงิน  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถาน
ศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 100,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง” สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จํานวน 1 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
10. ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน
1,432,000 บาท  
เพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และ 4
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  เพื่อจ่ายให้แก่นักเรียนที่มีบิดา
/มารดา/ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 
บาท/ปี  โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนไม่เกินร้อยละ 40  ของ
จํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  คนละ 
500  บาท/ภาคเรียน  และจัดสรรให้นักเรียนระดับมัธยมต้น
ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนนักเรียน คนละ 1,500 บาท
/ภาคเรียน ดังนี้  
- โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 433 คน จัดสรรให้จํานวน
173 คนๆ ละ 500  บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน
 173,000 บาท
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- โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน  412  คน  จัดสรรให้จํานวน
165 คนๆ ละ 500  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน
165,000  บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 260 คน จัดสรรให้จํานวน
104 คนๆ ละ 500 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน
104,000 บาท นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน
171 คน จัดสรรให้ จํานวน 51 คนๆ ละ 1,500 บาท/ภาคเรียน 
จํานวน 2 ภาคเรียนเป็นเงิน  153,000  บาท  
- โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 931 คน จัดสรรให้จํานวน 
279 คนๆ ละ 1,500 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน
837,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 8,778,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี ประจําภาคเรียน ที่ 2/2563 และประจําภาคเรียนที่
1/2564  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,038,600  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 127 คนๆ ละ 850 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน 215,900  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 433 คนๆ ละ  950  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน   เป็นเงิน  822,700  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,056,500  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  161  คนๆ ละ  850  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  273,700  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  412 คนๆ ละ  950 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  782,800  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,416,500  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  90  คนๆ ละ  850  บาท/
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ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  153,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  260  คนๆ ละ  950  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  494,000  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 171 คนๆ ละ
1,750 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน
598,500 บาท
  - รายหัวเพิ่ม (Top  Up) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 171 คนๆ ละ 500 บาท/ภาคเรียน (โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนนักเรียน  300 คนลงมา) จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 
171,000 บาท
            โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  4,713,900  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 931 คนๆ ละ 1,750
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 3,258,500 บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  383 คนๆ ละ
1,900  บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน
1,455,400  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  127,500  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 75 คนๆ ละ  850 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน  เป็นเงิน 127,500  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  จํานวน 250
คนๆ ละ 850  บาท/ภาคเรียน จํานวน  2  ภาคเรียน
เป็นเงิน  425,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
12. ค่าหนังสือเรียน   จํานวน      2,420,480  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี  ประจําปีการศึกษา 2564  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  343,144.30  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 127  คนๆ ละ  200  บาท/ปี
เป็นเงิน  25,400  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 65 คนๆ ละ 656.25
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บาท/ ปี เป็นเงิน  42,656.25  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 65 คนๆ ละ 649.95
บาท/ปี เป็นเงิน  42,246.75  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 72 คนๆ ละ 653.10
บาท/ปี เป็นเงิน  47,023.20  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 76 คนๆ ละ 706.65
บาท/ปี เป็นเงิน  53,705.40  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 82 คนๆ ละ 846.50
บาท/ปี เป็นเงิน  69,413  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 73 คนๆ ละ 858.90
บาท/ปี เป็นเงิน  62,699.70  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  330,390.75  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 161 คนๆ ละ 200  บาท/ปี
เป็นเงิน  32,200  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 64 คนๆ ละ 656.25
บาท/ปี เป็นเงิน  42,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 83 คนๆ ละ 649.95
บาท/ปี เป็นเงิน  53,945.85  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 75 คนๆ ละ 653.10
บาท/ปี เป็นเงิน  48,982.50  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 60 คนๆ ละ 706.65
บาท/ปี เป็นเงิน  42,399  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 64 คนๆ ละ 846.50
บาท/ปี เป็นเงิน  54,176  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 66 คนๆ ละ 858.90
บาท/ปี เป็นเงิน  56,687.40  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  367,688.25  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  90  คนๆ ละ  200  บาท/ปี 
เป็นเงิน  18,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 32 คนๆ ละ 656.25
บาท/ปี เป็นเงิน  21,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 35 คนๆ ละ 649.95
บาท/ปี เป็นเงิน  22,748.25  บาท
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  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 33 คนๆ ละ 653.10
บาท/ปี เป็นเงิน  21,552.30  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 45 คนๆ ละ 706.65
บาท/ปี เป็นเงิน  31,799.25  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 60 คนๆ ละ 846.50
บาท/ปี เป็นเงิน  50,790  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 55 คนๆ ละ 858.90
บาท/ปี เป็นเงิน  47,239.50  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 56 คนๆ ละ 808.20
บาท/ปี เป็นเงิน  45,259.20  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 70 คนๆ ละ  920.85
บาท/ปี เป็นเงิน  64,459.50  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 45 คนๆ ละ 996.45
บาท/ปี เป็นเงิน  44,840.25  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  1,337,341.35  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 352 คนๆ ละ 808.20
บาท/ปี เป็นเงิน  284,486.40  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 297 คนๆ ละ 920.85
บาท/ปี เป็นเงิน  273,492.45  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 282 คนๆ ละ 996.45
บาท/ปี เป็นเงิน  280,998.90  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 137 คนๆ ละ 1,383.90
บาท/ปี  เป็นเงิน  189,594.30  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 138 คนๆ ละ 1,326.15 
บาท/ปี  เป็นเงิน  183,008.70  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 108 คนๆ ละ 1,164.45
บาท/ปี เป็นเงิน  125,760.60  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  15,000  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 75 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
เป็นเงิน  15,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน
 27,000  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  135  คนๆ ละ  200  บาท/ปี เป็นเงิน
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27,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
13. ค่าอุปกรณ์การเรียน  จํานวน     1,187,570  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี ประจําภาคเรียน  ที่ 2/2563 และประจําภาคเรียน
ที่ 1/2564  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  194,270  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  127  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  25,400  บาท 
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  433  คนๆ ละ  195  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  168,870  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน 192,880  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  161  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  32,200  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  412  คนๆ ละ 195 บาท/
ภาคเรียน จํานวน  2 ภาคเรียน เป็นเงิน  160,680  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน 191,220  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  90  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  18,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  260  คนๆ ละ  195  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  101,400  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 171 คนๆ ละ 210
บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 71,820  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  567,200  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 931 คนๆ ละ 210
บาท/ภาคเรียน  จํานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน  391,020  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 383 คนๆ ละ 230
บาท/ภาคเรียน จํานวน  2 ภาคเรียน  เป็นเงิน  176,180  บาท
            โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
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เป็นเงิน 15,000  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  75  คนๆ ละ  100  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  15,000  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี  เป็นเงิน
27,000  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  135  คนๆ ละ  100  บาท/ภาคเรียน
จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  27,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
14. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 1,261,600  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี
ประจําปีการศึกษา 2564 ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล  1  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  193,980  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  127  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  38,100  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  433 คนๆ ละ 360 บาท/ปี
เป็นเงิน  155,880  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 
เป็นเงิน  196,620  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  161  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  48,300  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  412 คนๆ ละ 360  บาท/ปี
เป็นเงิน  148,320  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  197,550  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  90  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  27,000  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  260  คนๆ ละ 360 บาท/ปี
เป็นเงิน  93,600  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน  171  คนๆ ละ  450
บาท/ปี  เป็นเงิน  76,950  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี   
เป็นเงิน  610,450  บาท
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  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  931  คนๆ ละ
450  บาท/ปี  เป็นเงิน  418,950  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  383 คนๆ ละ
500  บาท/ปี  เป็นเงิน  191,500  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  22,500  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 75 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
เป็นเงิน  22,500  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  40,500  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  135  คนๆ ละ  300  บาท/ปี
เป็นเงิน  40,500  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
15. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 2,116,850  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
แก่นักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองลพบุรี ประจําภาคเรียน ที่ 2/2563  และประจําภาคเรียนที่
1/2564  ดังนี้
            โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  262,450  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  127  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  54,610  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  433  คนๆ ละ  240  บาท/
ภาคเรียน   จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน 207,840  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  2  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  266,990  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  161  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  69,230  บาท
  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  412  คนๆ ละ 240 บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  197,760  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  3  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  313,980  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  90  คนๆ ละ  215  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  38,700  บาท
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  - ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน  260  คนๆ ละ  240  บาท/
ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  124,800  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 171  คนๆ ละ 440
บาท/ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน เป็นเงิน  150,480  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  4  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน  1,183,130  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 931 คนๆ ละ 440 
บาท/ภาคเรียน  จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน   819,280  บาท
  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  383 คนๆ ละ 475
 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  363,850  บาท
            โรงเรียนเทศบาล  5  ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี  
เป็นเงิน  32,250  บาท
  - ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน  75 คนๆ ละ  215 บาท/
ภาคเรียน จํานวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  32,250  บาท
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี
เป็นเงิน 58,050  บาท
  - เด็กเล็ก  จํานวน  135 คนๆ ละ  215 บาท/ภาคเรียน 
จํานวน  2  ภาคเรียน   เป็นเงิน  58,050  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี   หน้าที่   3-75  ลําดับที่  4

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

จํานวน 1,650,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้แก่พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าหนังสือ
และเอกสารวิชาการ ค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้าง
เหมาพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่ 3-78  ลําดับที่  7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,5 และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี โรงเรียนละ 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-87  ลําดับที่  35 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,841,200 บาท

งบบุคลากร รวม 936,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 936,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 802,000 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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินประจํา ตําแหน่ง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้             
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,895,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 1,116,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,065,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงานกองสาธารณสุขฯ,ศูนย์บริการ
สาธารณสุข จํานวน 13 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 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 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 ผงซักฟอก โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย
ป้ายผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ายรูป เอกสารแผ่นพับ
ภาพพลิก ป้ายประชาสัมพันธ์ สมุดคู่มือการปฏิบัติงาน
ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือ วิชาการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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
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งบลงทุน รวม 9,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําาสําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 4,852,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,469,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,469,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,756,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 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 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี 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 ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 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 195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 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 859,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 714,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 524,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผู้ช่วยงานสัตวแพทย์
(สวนลิง) 2 ราย พนักงานธุรการ 1 ราย พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 2 ราย ฯลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้งตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จํานวน 24,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 
500,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ-
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทําป้าย ค่าวัคซีน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 120,000 บาท
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-52  ลําดับที่  10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 57,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในกิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้ปวย
เอดส์ วัณโรค เช่น ผ้าขนหนู ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดของ
เยี่ยมสําหรับผู้ปวยบรรเทาความเดือดร้อน และวัสดุงานบ้าน
งานครัวต่างๆ  เช่น  ถังรองรับขยะแบบถังแกลลอนและ
ถังพลาสติก (ถังเคมี) ไม้กวาด แปรง เข่ง ผงซักฟอก สบู่
ถ้วยชาม จาน น้ํายาทําความสะอาดพื้น กระบอกไฟฉายสวิง
ช้อนลูกน้ํา 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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าจัดทําแผ่นป้ายต่างๆ ล้าง อัด
ขยายรูปสีหรือขาวดํา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของงานสัตว์แพทย์ เช่น
ชุดพ่นสารเคมี แว่นตา หมวกคลุมผม 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 หมึกเติมเครื่อง
พิมพ์ แฟรชไดรว์
สํารองข้อมูล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 3,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้เก็บเอกสาร จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาด กว้างxลึกxสูง
ไม่น้อยกว่า 37x45x131 เซนติเมตร จํานวน 1 ตู้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 26  ชุมชนๆ ละ 20,000 
บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา
การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-47 ลําดับที่ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,319,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,922,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,922,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,802,000 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 120,000 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 397,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพกาย สุขภาพจิต แก่ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพประจําปี
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-54  ลําดับที่  13
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพให้แก่อสม.ให้มี
ทักษะในการทําความสะอาดช่องปากได้ถูกต้องสามารถถ่ายทอด
ความรู้ในการดูแลช่องปากให้แก่บุคคลในครอบครัวและประชาชน
ในชุมชนได้ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร,ค่าชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-50   ลําดับที่  6

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมือง
ลพบุรี

จํานวน 15,000 บาท

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

โครงการให้บริการทันตกรรมในสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่จําเป็นต้องใช้ในด้านบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ปวยที่มา
รับการรักษาพยาบาลในสถานบริการ ในชุมชนและค่าใช้สอยอื่นๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-53  ลําดับที่  11

โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสํานักงานและนอก
สํานักงาน

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่จําเป็นต้องใช้ในด้านบริการรักษาพยาบาลให้กับผู้ปวยที่มารับ
การรักษาพยาบาลในสถานบริการ ในชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-53  ลําดับที่  11
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เข็ม
ก๊อซ สําลี ถุงมือ น้ํายาฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดความดัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,168,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,394,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,394,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,800 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 139,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งจ่ายครบ
ทั้ง 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 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการสํานัก
การช่าง เงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 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 750,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับ รางวัลเจ้าหน้าที่ และเงินรางวัล
พิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
การจับกุมผู้กระทําผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 533,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 523,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานด้านธุรการ จํานวน 5
ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

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

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ค่าจัดทําแผ่นป้าย
ต่างๆ 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 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในสํานักงานในการติดต่อราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 23,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู และ 6 ลิ้นชัก ขนาด
กว้างxลึกxสูง 1185x410x879 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ค่าตู้บานเลื่อนกระจก จํานวน 3,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 ชั้น ขนาด
กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 1185x410x879 มิลลิเมตร มีมือจับ
แบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
จํานวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ค่าตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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ค่าตู้เอกสารแฟ้มแขวน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสารแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก ขนาด
กว้างxลึกxสูง 464x610x1020 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตู้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อ
นาที (ipm)
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อ
นาที (ipm)
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
   - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal, และ Custom 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:39 หน้า : 78/115



งานไฟฟ้าถนน รวม 34,980,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,741,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,741,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,467,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 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 943,000 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 ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 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 297,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน 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 ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ 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

งบดําเนินงาน รวม 6,126,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,966,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,406,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า,ค่าจ้าง
เหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จํานวน 2 ราย งานด้าน
โยธา จํานวน 7 ราย งานศูนย์เครื่องจักรกล จํานวน 4 ราย
รวม  13  ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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โครงการประดับไฟฟ้าและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช

จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับและตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
สถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าตกแต่งสวนหย่อม ค่าสร้างและตกแต่งซุ้มประตู
ค่าประดับไฟฟ้าบริเวณงาน ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว งานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-62  ลําดับที่  1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 3,008,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ผ้าประดับ
ตกแต่งสถานที่ แปรง ไม้กวาด น้ํายาดับกลิ่น และ
ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทราย เหล็ก
ปูนซีเมนต์  อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 350,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ํามัน
โซล่าน้ํามันเบนซิน 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 เครื่องมือแกะ
สลักเครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 26,112,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- กระแสไฟเชื่อม 10-165 A
- แรงดันไฟฟ้า 220 V +/-15%
- กําลังไฟสูงสุด 7.48 KVA/34 A
- ขนาดลวดเชื่อมสูงสุด 4.0 mm.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 26,107,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน (โรงพักท่าหินเก่า) จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะท่าหิน (โรงพักท่าหินเก่า)
พื้นที่ประมาณ 1-3-76 ไร่ โดยทําการ
- รื้อถอนต้นไม้ใหญ่,รื้อถอนวัชพืชและสิ่งก่อสร้างชํารุด
ทรุดโทรมผุพังของเดิม
- ปลูกต้นไม้ใหญ่
- จัดสวนหย่อม
- ติดตั้งน้ําพุสามชั้น
- ก่อสร้างห้องน้ํา-ส้วม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 31/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 11
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยโรงเรียนอนุบาลลพบุรี(ฝั่งซ้าย) จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าซอยโรงเรียนอนุบาล
ลพบุรี(ฝั่งซ้าย)  โดยทําการ
- ก่อสร้างทางเท้า กว้างประมาณ 0.95-1.70 เมตร
ยาวประมาณ 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
275.00 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 27/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 9

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสีดา ซอย 4 (ข้างโรงเรียน
วรพิทยา)

จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสีดา
ซอย 4 (ข้างโรงเรียนวรพิทยา)  โดยทําการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00
เมตร ยาวประมาณ 124.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  480.00  ตารางเมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 24/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6
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ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา ซอยเทพ
สตรี 2 (หลังสถานีตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี)

จํานวน 8,790,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ําซอยเทพสตรี 2 (หลังสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
ลพบุรี)   โดยทําการ
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 10.00-11.00 ม.
ยาวประมาณ  488.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
- ก่อสร้างท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน 900 ท่อน
- ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ําเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จํานวน  68 บ่อ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 19/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 2

ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรามเดโช ซอย 6 จํานวน 657,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนรามเดโช ซอย 6 
โดยทําการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00 เมตร
ยาวประมาณ 49.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 2.50-3.50
เมตร ยาวประมาณ 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ประมาณ 1,095.00  ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 เมตร หรือพื้นที่
ประมาณ 64.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 25/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 7
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ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําซอยหลังประกันสังคม จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ําซอยหลัง
ประกันสังคม  โดยทําการ
- ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ยาวประมาณ 150.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 23/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 5

ค่าปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรามเดโช จํานวน 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
รามเดโช  โดยทําการ
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 15.00 เมตร 
ยาวประมาณ 900.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 13,500.00  ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.15 ม. พื้นที่
ประมาณ 370.00  ตารางเมตร
- ทาสีคันหินหน้าทางเท้า พื้นที่ประมาณ 630.00 ตารางเมตร
- งานยกฝาบ่อพักเหล็กหล่อท่อระบายน้ําในถนน จํานวน 120 บ่อ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่ 21/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี 
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
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ค่าปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย จํานวน 5,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
รอบวงเวียนศรีสุริโยทัย   โดยทําการ
- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ
11,822.00 ตารางเมตร
- ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
พื้นที่ประมาณ 11,822.00 ตารางเมตร
- ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,518,100 บาท
ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป จํานวน 3,781,900 บาท
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองลพบุรี เลขที่  20/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลพบุรี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 3

งานสวนสาธารณะ รวม 4,919,200 บาท
งบบุคลากร รวม 915,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 426,500 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 303,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี 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 186,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทน 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 3,985,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบว่าด้วยการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,087,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,582,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างเหมาแรงงาน
คนงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ จํานวน 7
ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการประดับและตกแต่งสถานที่งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประดับและตกแต่งสถานที่งาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดสวนหย่อมค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสร้างและตกแต่งซุ้มประตู
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่   3-62  ลําดับที่  2

ค่าวัสดุ รวม 703,800 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทราย เหล็ก
ปูนซีเมนต์  อิฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 433,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น ยากําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา
ดินผสมแกลบหรือขี้เถ้าแกลบ สายยาง กระถางและจานรอง
กระถางสําหรับตกแต่งทางเท้า เกาะกลางถนน และการ
จัดงานพิธีสําคัญปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม-
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา-
ภิเษก ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะและจัดสวนหย่อม
ภายในเขตเทศบาล 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 สวนสาธารณะราชา-
นุสรณ์บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัยวงเวียนเทพสตรี สวนเฉลิม-
พระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนหนุมาน สวนสราญรมย์
ลานอเนกประสงค์ สะพานวัดพรหมมาสตร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ
ราชานุสรณ์ วงเวียนศรีสุริโยทัย วงเวียนเทพสตรี สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 17,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,700 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าเครื่องสูบน้ํา จํานวน 8,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สูบน้ําได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
  (1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 160 ซีซี
  (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
  (3) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
  (4) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
  (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 12,185,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,548,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,548,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,526,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,500 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 10,621,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 7,246,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 6,244,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เทศบาลไม่สามารถดําเนินการเองได้ ตามความจําเป็น จํานวน
3,120,000  บาท, ค่าจ้างเหมาแรงงานรักษาความสะอาด
เก็บกวาดขยะตามถนนสายต่างๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานประจํา
รถเก็บขนขยะ,ค่าจ้างเหมาแรงงานทํางานนอกเวลาราชการ
จํานวน 38 ราย หรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น จํานวน
3,200,000 บาท,ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ จํานวน
250,000 บาท ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาล จํานวน 10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:39 หน้า : 94/115



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ําในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ํา
ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี การเก็บขนมูลฝอยและวัชพืชใน
คูคลองแหล่งน้ําสาธารณะ พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ในแหล่งน้ําได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ํา
ขุดลอกคูคลอง,กําจัดมูลฝอยและวัชพืช,พัฒนาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ํา หรือเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
ค่าอาหารทําการนอกเวลาสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอกท่อ
ระบายน้ํา ค่าวัสดุ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-65  ลําดับที่  11

โครงการจัดระเบียบลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการให้ลิงอยู่อย่างมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่เป็นปัญหาของสังคม จัดระเบียบลิงให้อยู่ในการ
ควบคุมความประพฤติ รวมทั้งด้านสุขภาพการป้องกันอุบัติเหตุ
การป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ จัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ําลิง
สนามของเล่นลิง จัดหาคนดูแลลิง เวชภัณฑ์และยา
ค่าอาหารลิง ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-69  ลําดับที่  21
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสัตว์สาธารณะ (สวนลิง) จํานวน 350,000 บาท

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

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน
สําคัญต่าง ๆ 
(Big Cleaning Day)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ (Big Cleaning Day)
ได้แก่ ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม
ค่าแผ่นพับ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่ 3-64  ลําดับที่  8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าวัสดุ รวม 3,370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก 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 1,000,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ยากําจัด
หนู น้ํายาเคมีกําจัดยุงและแมลงพาหะนําโรค โซดาไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อการเกษตร เช่น ยาฆ่าหญ้า
ยาฆ่าผักตบชวา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงมือ รองเท้า หน้ากากป้องกันสารเคมี
ใช้ในการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อโรค สารเคมี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงจํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงแบบใช้แรงดันของเหลว
- กําลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า  2,100  วัตต์
- แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า   140  บาร์ 
- อัตราการไหลของน้ําไม่น้อยกว่า   450  ลิตร/ชั่วโมง
- ความยาวท่อไม่น้อยกว่า 8  เมตร
- ความยาวสายเคเบิลไม่น้อยกว่า 5 เมตร
- มีระบบดูดน้ํา  Auto Suction
- อุปกรณ์ประกอบของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงต้องมีครบชุด
พร้อมที่จะใช้งานได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,205,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,078,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,078,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 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 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมและเงินประจําตําแหน่งพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตั้งจ่ายครบทั้ง 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 1,124,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี
คําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 925,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 868,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 10 ราย เช่น จ้างเหมาแรงงาน
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี  ตลอดจนการจัดกิจกรรมเทศบาลพบ
ประชาชน,กิจกรรม/โครงการหัวใจสีขาวต่อต้านยาเสพติดและ
โรคเอดส์,การจัดทําประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น หรือจ้างเหมา
แรงงานอื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 174,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
บัลลาสต์  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
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 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 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
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล 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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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15  นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 4,650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,650,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําเวทีประชาคม ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําเวที
ประชาคมของชุมชน การจัดทําประชาคมผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูง
อายุในการแสดงความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาร่วมกันของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ฯลฯ เช่น ค่าจัดสถานที่
ค่าเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-100  ลําดับที่  3
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โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน
ภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโฆษณา
เผยแพร่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-99  ลําดับที่  2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและการจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา ค่าตกแต่งสถานที่แข่งขัน ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-45  ลําดับที่  8
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก จํานวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนํา คู่สมรส/เยาวชน/ประชาชน
ในเขตเทศบาล เข้ารับการอบรมสัมมนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่
และวิทยากรเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
เป็นสถาบันหลักในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัวให้รู้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
จากปัญหาสังคม เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น โดยดําเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-57  ลําดับที่  6

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ภายในเขตเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและนําไปใช้
ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-55   ลําดับที่   1
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรีในการจัด
ตั้งกลุ่ม สตรี  ฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของ
ตนเองและครอบครัว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-57  ลําดับที่  7

โครงการอบรมสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างจิตสดใส ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ให้แก่
ผู้สูงอายุ เช่น การสอน วิธีการออกกําลังกายแบบที่เหมาะสม
กับผู้สูงวัยฯ อบรมผู้มีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้อง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการ ฝึกอบบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-56  ลําดับที่  3
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาทุกประเภทเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียนเทศบาลทั้งในระดับเทศบาล,ระดับภาคและระดับ
ประเทศได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม
และผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-78  ลําดับที่  9

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 4,490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,490,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 4,490,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง/ตักบาตรและ
การแสดงฯ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่
ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-61  ลําดับที่  7

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  15:43:39 หน้า : 106/115



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 3,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ได้แก่
ค่าของขวัญ ของรางวัล  ค่าจ้างมหรสพ ค่าตกแต่งเวที ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-59  ลําดับที่  1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวที
ค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-59  ลําดับที่  2

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ได้แก่ ค่าปัจจัยถวายพระ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่งเวที ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-59  ลําดับที่  3
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โครงการลานวัฒนธรรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ได้แก่
การจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้าน
จําหน่ายสินค้าการจัดการแสดงดนตรี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-60  ลําดับที่  5

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าตกแต่งเวที
ค่าซื้อของขวัญของรางวัลมอบแก่เด็ก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่   3-79   ลําดับที่  10
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 53,752,200 บาท

งบกลาง รวม 53,752,200 บาท
งบกลาง รวม 53,752,200 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 6,059,000 บาท

- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ   2,642,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในกําหนด 10 ปี
ตั้งจ่ายไว้ปีนี้เป็นปีที่ 10 จํานวน 2,642,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์
และสายเคเบิ้ล   1,344,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ล ให้แก่ธนาคารออมสิน 
ชําระหนี้เงินต้นเป็นงวดรายปี รวม 17 งวด งวดที่ 1-16 
ชําระเงินต้นงวดละ 1,344,000 บาท และงวดที่ 17 
ชําระเงินต้น 1,319,849 บาท  ตั้งจ่ายไว้ปีนี้เป็นงวดที่ 8
จํานวน 1,344,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล  2,072,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัย
ของพนักงานเทศบาล ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 21,742,540 บาท โดยชําระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยภายในกําหนด 10 ปี  ตั้งจ่ายไว้ปีนี้ เป็นปี 4
จํานวน 2,072,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 861,900 บาท

- ค่าชําระดอกเบี้ยค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ   36,400  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่ารถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน
อัตโนมัติ ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวน
โดยชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในกําหนด 10 ปี ตั้งจ่ายไว้
ปีนี้เป็นปีที่ 10 จํานวน 36,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
- ค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
และสายเคเบิ้ล  349,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอุโมงค์ร้อยสายไฟฟ้า
สายโทรศัพท์ และสายเคเบิ้ลให้แก่ธนาคารออมสินสาขาลพบุรี
ตั้งจ่ายไว้ปีนี้เป็นเงิน 349,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของพนักงาน
เทศบาล  476,500  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของ
พนักงานเทศบาล ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
จํานวนเงินกู้ทั้งสิ้น 21,742,540 บาท โดยชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยภายในกําหนด 10 ปี  ตั้งจ่ายไว้ปีนี้เป็นเงิน จํานวน
476,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 642,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 จะต้องส่งสมทบให้แก่พนักงานจ้างและ
จ้างเหมาแรงงาน ตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ ลบ
0030/ว 065 ลงวันที่ 9 มกราคม 2544 ประกอบกับกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2543
กําหนดให้นายจ้างออกเงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายและกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป จํานวน 192,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ. เงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  โดยนําส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.20 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 28,914,000 บาท

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-71  ลําดับที่  1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,358,400 บาท

ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-71   ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน
13 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน  ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี หน้าที่  3-71  ลําดับที่  3

สํารองจ่าย จํานวน 3,233,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
และให้นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น 
โดยตั้งจ่ายตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 289,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยให้เทศบาลคํานวณตั้งงบประมาณรายจ่าย
เป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา
ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท รายรับ
จริงของเทศบาลเมืองลพบุรี ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 381,645,432.63 บาท หักเงินอุดหนุนทุกประเภท
จํานวน 208,609,941.00 บาท คงเหลือเงิน 173,035,491.63
บาท ตั้งจ่ายอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
(173,035,491.63x0.00167) เป็นเงิน 288,969.27 บาท
จึงตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน 289,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 600,000 บาท

เพื่อสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลพบุรี
จ่ายเป็นค่าจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในพื้นที่ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพ
และการดํารงชีวิต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนใน
พื้นที่ในการจัดทํากิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หน้าที่  3-72  ลําดับที่  4

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ของเทศบาลตายระหว่างรับราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 3,094,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2560 คือ ให้เทศบาลคํานวณในอัตราร้อยละ
2 จากประมาณการรายรับ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีโดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน อุดหนุนมารวมคํานวณ
เทศบาลตั้งประมาณการรายรับทั่วไปในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 362,906,700 บาท หักเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล จํานวน 208,191,200 บาท คงเหลือเงินที่จะนํามา
คํานวณตั้งรายจ่าย จํานวน 154,715,500x2/100 บาท
เป็นเงิน 3,094,310 บาท   จึงตั้งจ่ายไว้ 3,094,500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 4,397,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ
หรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ประกอบด้วย สํานัก
ปลัดเทศบาลงานบริหารทั่วไป จํานวน 1,004,500 บาท งาน
ป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จํานวน  569,000 บาท
กองคลัง จํานวน 158,000 บาท กองสาธารณสุข จํานวน
1,325,000 บาท สํานักการช่าง 1,340,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,348,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 15,348,500 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 12,600,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 100,000 บาท

คาจําหนายน้ําทอธาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 160,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 1,710,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

ผลประโยชน์อื่น รวม 636,000 บาท

คาขายเศษของ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาธรรมเนียม จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาปรับ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

คาแรง จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปีที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปีที่ผานมา 20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,310,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 945,400 บาท

งบกลาง รวม 945,400 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) จํานวน 307,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คือ ใหเทศบาล
คํานวณในอัตรารอยละ 2 จากประมาณการรายรับ ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดยไมตอง
นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ประมาณการรายรับประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  จํานวน   15,348,500  บาท
หักเงินอุดหนุน จํานวน  - บาท คงเหลือเงินที่จะนํามา
คํานวณตั้งรายจายเปนเงิน  15,348,500x2/100  บาท
เปนเงิน  306,970  บาท จึงตั้งจายไว  307,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 229,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ช.ค.บ.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.5/ว 6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
ของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2549 
ตั้งจายจากเงินรายได

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จใหแกลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ
หรือออกจากราชการและมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  ตั้งจายจากเงินรายได

สํารองจาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสําหรับการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป 
และใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวมเทานั้น ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาลและลูกจาง
ประจําของกองการประปาตายระหวางรับราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จะตองสงสมทบใหแกพนักงาน
จางตามหนังสือประกันสังคม ที่ ลบ 0030/ว 065 ลงวันที่
9 มกราคม 2544 ประกอบกับกฏกระทรวง กําหนดอัตรา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2543 กําหนดให
นายจางออกเงินสมทบเพื่อจายประโยชน์ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายและกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
ตั้งจายจากเงินรายได 

รายจายงบกลางอื่น จํานวน 25,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ จํานวนเงิน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูรับบํานาญ
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,683,400 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,683,400 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

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

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,300,000 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 188,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินประตําแหนงของผูอํานวยการกองการประปา
และหัวหนาฝ่าย ตั้งจายครบทั้ง 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 160,000 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งจายครบทั้ง 12
 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว 30 ธ.ค. 58
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 10,622,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาลและลูกจางที่มี
คําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจาง
ประจําที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบวาดวยการนี้
ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 2,686,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,236,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในงานธุรการ,งานจําหนายและ
บริการ,งานผลิต,งานมาตรวัดน้ํา,งานจัดเก็บรายไดหรืองาน
จางเหมาแรงงานอื่น ๆ ที่จําเปน จํานวน 24  ราย จํานวน
เงิน 2,200,000 บาท คาแกไขกระแสไฟฟ้าขัดของ ตรวจสอบ
หมอแปลง แกไขดูแลระบบประปาขัดของ คาตรวจคุณภาพน้ํา
ประปาหรือจางเหมาบริการอื่นๆที่จําเปน จํานวนเงิน 36,500 
บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 50,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ
คาเชายานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ

จํานวน 35,000 บาท

โครงการวันกอตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี 
จํานวน  35,000  บาท
เพื่อจายเปนคาไทยธรรม คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูมา
รวมงาน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองลพบุรี  หนาที่  3-101 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าวัสดุ รวม 3,867,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ์ กระดาษ  ปากกา ดินสอ  ยางลบ คาใบเสร็จรับเงิน
ใบแจงหนี้คาน้ําประปา ขวดบรรจุน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

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

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อน้ําดิบจากชลประทาน คาวัสดุงานบานงานครัว
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด เขง ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม น้ํามันทาไม
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทอน้ําประปา
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล จาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,642,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชน สารสม
คลอรีน ปูนขาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ตางๆ เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,021,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของสํานักงาน และโรงสูบน้ําประปา
ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการและคาบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร พัสดุไปรษณีย์ ตาง ๆ 
คาธนาณัติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน  เป็นเงิน 60,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,100 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 12,600 บาท

            - คาเกาอี้พักคอย  จํานวน  12,600  บาท
- เพื่อจายเปนคาเกาอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 6,300 บาท เปนเงิน 12,600  บาท
(สําหรับบริการประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการ)
ตั้งจายจากเงินรายได        
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด        
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 47,500 บาท

  - คาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม  30,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย        
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมนอยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ        
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ

  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
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ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 480 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        
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งจายจากเงินรายได        
- ใชเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563  
  - คาเครื่องพิมพ์ รวม  15,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38
หนาตอนาที (ppm)        
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได        
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB        
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง        
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b,g, n) ได        
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน        
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตั้งจายจากเงินรายได       
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- ใชเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563      
       - คาเครื่องสํารองไฟฟ้า รวม  2,500   บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้        
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)        
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
ตั้งจายจากเงินรายได       
- ใชเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 35,510,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 21,510,000 บาท
กําไรจําหนายทรัพยหลุด รวม 1,000,000 บาท

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด จํานวน 1,000,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 500,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต เดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ

ดอกเบี้ยรับจํานํา รวม 20,000,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 20,000,000 บาท

โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําตั้งแต เดือน
ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 เปนเกณฑ

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากปงบประมาณที่ผานมา

รายได้อื่น  เป็นเงิน 14,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 4,200,000 บาท

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,000,000 บาท

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,800,000 บาท

บําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  21,617,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,389,100 บาท

งบกลาง รวม 1,389,100 บาท
สํารองจาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณ์ได้ลวงหน้าและ
จําเปนต้องจาย

คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายให้ธนาคารเปนคาดอกเบี้ยเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
และคาดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ฯลฯ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 339,100 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ลวงมาแล้ว

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,892,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,892,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานผู้ดํารงตําแหนง
และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลประจําเขต, ผู้ชวย
ผู้จัดการสถานธนานุบาล และพนักงานสถานธนานุบาลที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหนง

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,750,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างให้แกพนักงานพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง
ประจําปี

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจ้างประจํา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองลพบุรี

อําเภอ เมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 3,146,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,476,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
วาด้วยการนี้

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบวาด้วยการนี้

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงาน และครอบครัวที่
มีสิทธิได้รับตามระเบียบวาด้วยการนี้

คาตอบแทนพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับคาจ้างถึงขั้นสูงของตําแหนง

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้ตรวจการ
สถานธนานุบาล, ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนา
นุบาลและพนักงานสถานธนานุบาล ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ
ทรัพย์รับจํานําประจําปีและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการ
สถานธนานุบาล

คาอาหาร จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารประจําวันทําการของพนักงาน

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงาน

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบให้พนักงาน ในอัตรา 10% ของคาจ้าง
ประจํา

คาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุด จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงจําหนายทรัพย์หลุดแกเจ้าหน้าที่และ
พนักงาน
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ค่าใช้สอย รวม 1,118,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 293,500 บาท

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่งที่
สถานธนานุบาลไมสามารถดําเนินการได้เองตามความจํา
เปน ฯลฯ

คาเชาอาคาร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาอาคารสถานธนานุบาล

คาธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
คาธรรมเนียมตอสัญญาเชาอาคาร ฯลฯ

คาเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล
พร้อมทรัพย์สินรับจํานํา

คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเปนคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คาวารสาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ
ในการประชาสัมพันธ์สถานธนานุบาล

คาสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายให้สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือ ผู้สอบบัญชี ในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

คาอากรแสตมป์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอากรแสตมป์ในการขออนุมัติเบิกเงินเกินบัญชี
ธนาคาร

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

คารับรอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร, เครื่องดื่มสําหรับผู้ที่มาตรวจเยี่ยม
สถานธนานุบาล และผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาล
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ

รวม 115,000 บาท

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

โครงการวันที่ระลึกการกอตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาของที่ระลึก, คาปัจจัยและเครื่องสังฆทาน
ถวายพระ คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มารวมงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม รวม 700,000 บาท

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ตาง ๆ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสร้างอาคาร
สถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เชน แอลกอฮอล์ โซดาไฟ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษตอเนื่อง  ฯลฯ
และคาใช้จายในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําของ
สถานธนานุบาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ถังขยะ แปรง
ไม้กวาด แก้ว ถ้วยชาม  ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน โถส้วม อางล้างมือ
คีม ค้อน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์
แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้มพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทใดได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 217,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงานรวมคาขยะ

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ในสํานักงานในการติดตอราชการ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียากรและคาซื้อดวงตราไปรษณียากร

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อสําหรับจายเปนคาบริการด้านโทรคมนาคม เชน
คาโทรสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
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งบลงทุน  เป็นเงิน 89,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,400 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 32,400 บาท

            -คาเครื่องปรับอากาศ รวม  32,400   บาท 
เพื่อจายเปนคาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,400 บาท   
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 57,000 บาท

            - คาเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม  30,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน
1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จํานวน 1 หนวย    
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมน้อยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้    
  1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ  
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ

ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB    
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
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ไมน้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
ไมน้อยกวา 3 ชอง    
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563
            - คาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น
จํานวน  22,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแครสั้น จํานวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไมน้อยกวา 24 เข็ม    
- มีความกว้างการพิมพ์ไมน้อยกวา 80 คอลัมน์ (Column)     
- มีความเร็วขณะพิมพ์รางความเร็ว ขนาด 10 ตัวอักษร
ตอนิ้ว ได้ไมน้อยกวา 400 ตัวอักษาตอวินาที    
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics
ไมน้อยกวา 360x360 dpi    
- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมน้อยกวา 128 KB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel
หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมน้อกวา 1 ชอง  
- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563      
            - คาเครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน 5,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน
2 เครื่องๆละ 2,500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)    
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที    
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- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 14,100,600 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 14,100,600 บาท

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนหมุนเวียน

คาใช้จายฝายอํานวยการ จํานวน 100,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายฝายอํานวยการให้สํานักงาน  จ.ส.ท.

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลประจําปี

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% จํานวน 4,200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบูรณะท้องถิ่น
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