
    

 

 

 

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

ของ 
เทศบาลเมืองเพชรบุร ี

อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบรุี 



เทศบาลเมืองเพชรบุรี

เขต/อําเภอ เมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี

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

46/1  ซอย-  ถนนราชวิถี  แขวง/ตําบล คลองกระแชง
  เขต/อําเภอ เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  76000

พืนที 5.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 22,171 คน

ชาย 10,495 คน

หญิง 11,676 คน

ข้อมูล ณ วันที 11 ธันวาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 640,251,870.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 475,123,234.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 142,061,379.74 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 18 โครงการ รวม 21,925,855.30 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 34 โครงการ รวม 38,812,300.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 387,002,676.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 16,668,174.30 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 6,972,772.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 6,328,961.37 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 3,360,078.28 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 135,424.83 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 334,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 176,327,095.83 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 176,876,169.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,750,422.07 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 290,986,226.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 43,765,055.02 บาท

งบบุคลากร จํานวน 155,078,793.01 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 79,483,381.82 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,216,196.60 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,442,800.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,749,177.40 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 9,967,641.31 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 2,800,154.80 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 300,000.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 5,000,000.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 8,369,039.85 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 85,675,500.00 บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 4,617,553.91 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,562,021.00 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

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

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 21,000,000.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 8,368,097.12 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 39,520,700.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 16,618,136.44 16,600,500.00 16,579,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 7,747,216.30 6,160,700.00 5,931,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,904,089.63 7,000,000.00 6,000,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,872,749.87 4,292,500.00 3,999,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 334,250.00 156,500.00 15,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 120,000.00 120,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 34,476,442.24 34,330,200.00 32,645,300.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 170,295,959.77 148,412,500.00 154,012,500.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 170,295,959.77 148,412,500.00 154,012,500.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 175,078,600.00 184,425,430.00 187,986,320.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 175,078,600.00 184,425,430.00 187,986,320.00

รวม 379,851,002.01 367,168,130.00 374,644,120.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 39,752,476.25 44,736,480.00 51,058,760.00

งบบุคลากร 155,361,077.57 175,914,360.00 179,280,510.00

งบดําเนินงาน 88,047,892.90 110,206,500.00 113,438,730.00

งบลงทุน 35,036,152.80 28,932,300.00 23,804,600.00

งบเงินอุดหนุน 7,858,400.00 7,368,000.00 7,027,200.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 326,055,999.52 367,157,640.00 374,609,800.00

รวม 326,055,999.52 367,157,640.00 374,609,800.00



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 45,898,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,838,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 154,617,350

แผนงานสาธารณสุข 19,459,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,679,340

แผนงานเคหะและชุมชน 68,720,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,646,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,891,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,822,560

แผนงานการพาณิชย์ 1,978,230

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 51,058,760

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 374,609,800





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 16,551,540 4,149,180 7,226,040 27,926,760

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560 0 0 6,208,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 10,342,980 4,149,180 7,226,040 21,718,200

งบดําเนินงาน 13,579,700 1,888,000 982,400 16,450,100

    ค่าตอบแทน 634,700 121,000 379,400 1,135,100

    ค่าใช้สอย 7,780,000 1,385,000 210,000 9,375,000

    ค่าวัสดุ 1,515,000 296,000 390,000 2,201,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,650,000 86,000 3,000 3,739,000

งบลงทุน 638,000 60,000 824,000 1,522,000

    ค่าครุภัณฑ์ 638,000 60,000 824,000 1,522,000

                                             รวม 30,769,240 6,097,180 9,032,440 45,898,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,427,520 6,682,020 8,109,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,427,520 6,682,020 8,109,540

งบดําเนินงาน 183,800 2,425,000 2,608,800

    ค่าตอบแทน 88,800 278,000 366,800

    ค่าใช้สอย 35,000 460,000 495,000

    ค่าวัสดุ 60,000 1,557,000 1,617,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 130,000 130,000

งบลงทุน 20,000 100,000 120,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 100,000 120,000

                                             รวม 1,631,320 9,207,020 10,838,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 3,689,940 97,018,830 0 1,266,000 101,974,770

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,689,940 97,018,830 0 1,266,000 101,974,770

งบดําเนินงาน 765,500 37,047,040 2,328,840 920,000 41,061,380

    ค่าตอบแทน 70,500 308,400 0 5,000 383,900

    ค่าใช้สอย 480,000 28,524,210 2,328,840 260,000 31,593,050

    ค่าวัสดุ 215,000 8,151,930 0 375,000 8,741,930

    ค่าสาธารณูปโภค 0 62,500 0 280,000 342,500

งบลงทุน 30,000 4,552,000 292,000 20,000 4,894,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 3,952,000 292,000 20,000 4,294,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 600,000 0 0 600,000

งบเงินอุดหนุน 0 6,687,200 0 0 6,687,200

    เงินอุดหนุน 0 6,687,200 0 0 6,687,200

                                             รวม 4,485,440 145,305,070 2,620,840 2,206,000 154,617,350

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 2,961,720 756,000 5,689,140 1,688,880 11,095,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,961,720 756,000 5,689,140 1,688,880 11,095,740

งบดําเนินงาน 280,200 305,000 6,303,200 936,800 7,825,200

    ค่าตอบแทน 4,000 1,000 68,000 70,000 143,000

    ค่าใช้สอย 80,000 225,000 4,710,000 405,000 5,420,000

    ค่าวัสดุ 171,200 79,000 1,500,200 174,800 1,925,200

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000 287,000 337,000

งบลงทุน 67,200 20,000 390,000 61,000 538,200

    ค่าครุภัณฑ์ 67,200 20,000 390,000 61,000 538,200

                                             รวม 3,309,120 1,081,000 12,382,340 2,686,680 19,459,140



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 3,245,340 0 3,245,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,245,340 0 3,245,340

งบดําเนินงาน 584,000 800,000 1,384,000

    ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000

    ค่าใช้สอย 105,000 800,000 905,000

    ค่าวัสดุ 389,000 0 389,000

งบลงทุน 50,000 0 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 50,000

                                             รวม 3,879,340 800,000 4,679,340

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 3,862,140 2,616,780 11,031,300 2,127,000 19,637,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,862,140 2,616,780 11,031,300 2,127,000 19,637,220

งบดําเนินงาน 4,740,000 1,602,000 21,811,400 4,585,000 32,738,400

    ค่าตอบแทน 100,000 20,000 625,000 70,000 815,000

    ค่าใช้สอย 740,000 260,000 17,475,400 305,000 18,780,400

    ค่าวัสดุ 3,830,000 1,170,000 3,701,000 1,210,000 9,911,000

    ค่าสาธารณูปโภค 70,000 152,000 10,000 3,000,000 3,232,000

งบลงทุน 995,900 1,268,700 2,600,000 11,480,000 16,344,600

    ค่าครุภัณฑ์ 205,500 249,500 2,600,000 40,000 3,095,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 790,400 1,019,200 0 11,440,000 13,249,600

                                             รวม 9,598,040 5,487,480 35,442,700 18,192,000 68,720,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 2,306,000 2,306,000

    ค่าใช้สอย 2,306,000 2,306,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 340,000

    เงินอุดหนุน 340,000 340,000

                                             รวม 2,646,000 2,646,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบบุคลากร 377,400 0 183,600 561,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 377,400 0 183,600 561,000

งบดําเนินงาน 1,780,000 1,500,000 50,000 3,330,000

    ค่าใช้สอย 1,780,000 1,500,000 50,000 3,330,000

                                             รวม 2,157,400 1,500,000 233,600 3,891,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,906,440 4,027,320 5,933,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,906,440 4,027,320 5,933,760

งบดําเนินงาน 4,427,000 276,000 4,703,000

    ค่าตอบแทน 40,000 35,000 75,000

    ค่าใช้สอย 4,210,000 130,000 4,340,000

    ค่าวัสดุ 172,000 111,000 283,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000

งบลงทุน 25,000 160,800 185,800

    ค่าครุภัณฑ์ 25,000 10,000 35,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 150,800 150,800

                                             รวม 6,358,440 4,464,120 10,822,560



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 796,380 796,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 796,380 796,380

งบดําเนินงาน 1,031,850 1,031,850

    ค่าตอบแทน 10,000 10,000

    ค่าใช้สอย 386,250 386,250

    ค่าวัสดุ 35,600 35,600

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 600,000

งบลงทุน 150,000 150,000

    ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000

                                             รวม 1,978,230 1,978,230

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 51,058,760 51,058,760

    งบกลาง 51,058,760 51,058,760

                                             รวม 51,058,760 51,058,760



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 45,898,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,838,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 154,617,350

แผนงานสาธารณสุข 19,459,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,679,340

แผนงานเคหะและชุมชน 68,720,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,646,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,891,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,822,560

แผนงานการพาณิชย์ 1,978,230

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 51,058,760

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 374,609,800

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 399,504,468 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
374,609,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 24,894,668 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

งบกลาง 4,877,503

งบบุคลากร 4,083,000

งบดําเนินงาน 3,101,000

งบลงทุน 84,465

งบรายจ่ายอืน 12,748,700

รวมรายจ่าย 24,894,668

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลเมือง

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอ เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 12,785,307.38 13,456,112.69 13,264,852.84 13,200,000.00 0.00 % 13,200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 797,033.15 818,126.97 812,861.80 780,000.00 0.64 % 785,000.00

     ภาษีป้าย 2,238,750.00 2,692,247.00 2,416,197.80 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 131,980.00 136,346.00 124,224.00 120,000.00 -22.00 % 93,600.00

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 15,953,070.53 17,102,832.66 16,618,136.44 16,600,500.00 16,579,100.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 195,570.00 201,711.00 185,424.00 190,000.00 -26.32 % 140,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 39,354.00 40,623.00 37,176.00 38,000.00 -23.68 % 29,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 21,126.60 10,747.60 10,252.90 20,000.00 -25.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 3,900.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 37,381.50 42,685.50 15,540.50 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 3,903,830.00 3,855,035.00 3,715,330.00 3,800,000.00 -2.63 % 3,700,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 877,520.00 997,450.00 1,029,500.00 850,000.00 0.00 % 850,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 197,200.00 212,600.00 201,300.00 200,000.00 -32.50 % 135,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 26,290.00 35,480.00 22,900.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 34,010.00 41,380.00 175,630.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 5,230.00 4,990.00 4,940.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 148,700.00 62,950.00 9,800.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 247,950.00 117,800.00 404,700.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3,250.00 7,070.00 3,350.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 320.00 320.00 60.00 200.00 0.00 % 200.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 11,820.00 15,780.00 10,180.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 550,211.58 603,667.80 1,203,231.90 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 513.00 1,044.00 951.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 307,250.00 336,550.00 311,850.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

36,000.00 44,000.00 42,300.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 265,700.00 159,580.00 346,680.00 160,000.00 0.00 % 160,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 1,420.00 890.00 930.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 5,420.00 8,315.00 6,250.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 3,740.00 3,740.00 3,740.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,951,726.68 6,809,408.90 7,747,216.30 6,160,700.00 5,931,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 444,362.00 433,299.00 390,299.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ดอกเบีย 6,524,054.93 6,326,819.74 5,513,790.63 6,500,000.00 -15.38 % 5,500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,968,416.93 6,760,118.74 5,904,089.63 7,000,000.00 6,000,000.00
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 4,295,970.01 4,149,644.96 3,872,749.87 4,292,500.00 -6.84 % 3,999,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,295,970.01 4,149,644.96 3,872,749.87 4,292,500.00 3,999,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 9,550.00 4,680.00 1,520.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 125,400.00 328,500.00 87,100.00 100,000.00 -99.00 % 1,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 2,640.00 1,180.00 1,360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 26,570.00 150,374.00 244,270.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 164,160.00 484,734.00 334,250.00 156,500.00 15,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 8,000.00 550,000.00 0.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 8,000.00 550,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 300,373.06 1,199,687.20 1,435,503.54 1,000,000.00 100.00 % 2,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 126,957,193.40 131,233,155.36 134,385,045.40 115,000,000.00 4.35 % 120,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 10,795,287.05 10,702,168.36 10,272,816.74 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,547,096.30 1,991,695.16 1,349,571.54 1,800,000.00 -16.67 % 1,500,000.00

     ภาษีสุรา 5,009,941.70 4,817,495.30 4,790,263.56 4,600,000.00 -4.35 % 4,400,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 8,630,115.33 10,362,472.10 11,543,971.57 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 236,478.69 201,542.67 382,377.14 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 249,430.97 165,360.02 150,047.28 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 6,793,161.00 5,622,311.00 5,986,363.00 5,600,000.00 1.79 % 5,700,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 878,709.06 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 161,397,786.56 166,295,887.17 170,295,959.77 148,412,500.00 154,012,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 136,833,334.00 146,657,492.00 175,078,600.00 184,425,430.00 1.93 % 187,986,320.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 136,833,334.00 146,657,492.00 175,078,600.00 184,425,430.00 187,986,320.00

รวมทุกหมวด 332,572,464.71 348,810,118.43 379,851,002.01 367,168,130.00 374,644,120.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 374,644,120   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,579,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 13,200,000 บาท
(ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง) ประมาณการตามจํานวนรายของผู้ทีชําระ
ภาษีในปีทีผ่านมา และรายใหม่ทีคาดว่าจะมายืนชําระภาษีให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 785,000 บาท
(ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง) ประมาณการตามจํานวนรายของผู้ทีชําระ
ภาษีในปีทีผ่านมา และรายใหม่ทีคาดว่าจะมายืนชําระภาษีให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการตามจํานวนรายของผู้ทีชําระภาษีในปีทีผ่านมา และรายใหม่ที
คาดว่าจะมายืนชําระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้
ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณทีผ่านมา
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 93,600 บาท
ประมาณการตามจํานวนรายทีได้ยืนขออนุญาต ในโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาล โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที
ผ่านมา
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 500 บาท
ประมาณการรับทีคาดว่าจะเก็บได้ในปี 2562
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 5,931,700 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 29,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 3,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 750 ราย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 135,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่าน
มา จํานวน 475 ราย
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการตังสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 21,000 บาท
ประมาณการรายรับทีคาดว่าจะเก็บได้ในปีงบ
ประมาณ 2562 จํานวน 13 ราย
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับทีคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สําหรับค่าปรับทีไม่เข้าประเภทต่างๆ ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา   
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริง จํานวน 360 ราย
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 15 ราย
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ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 1,300 ราย
ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
จํานวน 5 ราย
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรับสําหรับค่าใบอนุญาตทีไม่เข้าประเภทต่างๆ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 5,500,000 บาท
ประมาณการรับจากดอกเบียเงินฝากธนาคารและดอกเบียเงินฝาก กสท
.ตามอัตราดอกเบียทีคาดว่าจะได้รับในปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,999,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 3,999,000 บาท
ประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปีงบประมาณ 2561
  ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทัง 2 แห่ง 
- สถานธนานุบาล แห่งที 1 เงินบูรณะท้องถินร้อยละ 30 เป็น
เงิน 2,400,000  บาท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถินกรณีพิเศษ เป็น
เงิน 24,000  บาท รวมเป็นเงิน 2,424,000 บาท
- สถานธนานุบาล แห่งที 2 เงินบูรณะท้องถินร้อยละ 30 เป็น
เงิน 1,380,000 บาท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถินกรณีพิเศษ เป็น
เงิน 195,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,575,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,500 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับทีคาดว่าจะได้รับในปี 2562
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับทีคาดว่าจะได้รับในปี 2562
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 120,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:28:57 หน้า : 3/5



รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 154,012,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 120,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีสุรา จํานวน 4,400,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,000,000 บาท
(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) (ภาษีสุรา) ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริง
ปีงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีการพนัน จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณทีผ่านมา 
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับทีคาดว่าจะได้รับในปี 2562
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 187,986,320 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 187,986,320 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอน จํานวน 20,000,000 บาท 
2.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียผู้
ป่วยเอดส์) จํานวน 162,000 บาท 
3.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ) จํานวน 33,926,400 บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียความ
พิการ) จํานวน 4,656,000 บาท
5.เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท
6.เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 11,250  บาท
7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)  จํานวน 42,500 บาท
8.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 28,250 บาท
9.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย จํานวน 2,429,300 บาท
10.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย 
 จํานวน 4,165,700 บาท
11.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา จํานวน 5,645,130 บาท
12.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันประถม
ศึกษา จํานวน 11,784,000 บาท
13.เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
 จํานวน 3,380,400 บาท
14.เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (ค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 615,000 บาท
15.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน) จํานวน  6,164,800 บาท
16.เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) จํานวน 94,057,550 บาท
17.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน ค่าครองชีพชัวคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 279,840 บาท
18.เงินอุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผล
งาน จํานวน 298,200 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920.00 1,429,920.00 1,429,920.00 1,429,920.00 0 % 1,429,920

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 351,000.00 351,000.00 351,000.00 351,000.00 0 % 351,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 351,000.00 351,000.00 351,000.00 351,000.00 0 % 351,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 513,000.00 513,000.00 513,000.00 513,000.00 0 % 513,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,563,204.52 3,370,878.39 3,374,640.00 3,563,640.00 0 % 3,563,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,124.52 6,015,798.39 6,019,560.00 6,208,560.00 6,208,560

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,783,530.86 6,160,033.03 6,676,870.97 7,638,900.00 0.68 % 7,690,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 221,360.48 286,717.42 321,600.00 353,600.00 -0.94 % 350,280

เงินประจําตําแหน่ง 216,092.48 286,717.42 357,600.00 357,600.00 0 % 357,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 579,950.00 652,180.00 703,260.00 754,360.00 4.57 % 788,820

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 6,432.00 6,440.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 724,800.00 742,800.00 762,000.00 1,057,080.00 0.24 % 1,059,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 84,000.00 96,000.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,525,733.82 8,212,447.87 8,923,762.97 10,263,980.00 10,342,980

รวมงบบุคลากร 13,733,858.34 14,228,246.26 14,943,322.97 16,472,540.00 16,551,540

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเบียประชุม 7,312.50 7,312.50 6,812.50 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,940.00 7,140.00 26,820.00 500,000.00 0 % 500,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 81,817.00 95,250.00 95,350.00 126,200.00 -9.11 % 114,700

รวมค่าตอบแทน 92,069.50 109,702.50 128,982.50 646,200.00 634,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,382,358.35 1,457,186.20 1,608,876.14 1,600,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 155,507.00 124,834.00 63,180.00 117,500.00 240.43 % 400,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 74,668.00 77,255.00 86,690.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และของจังหวัดเพชรบุรี 65,000.00 60,000.00 404,750.00 444,000.00 12.61 % 500,000

โครงการเทศบาลเคลือนที 12,070.00 4,360.00 19,980.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 4,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 7,800.00 9,750.00 19,400.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการพัฒนาเพือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 0.00 470,925.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเพือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 492,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการพัฒนาเพือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

0.00 0.00 71,268.00 118,000.00 1,171.19 % 1,500,000

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000,000

โครงการวันท้องถินไทย 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเทศบาล 14,560.00 21,315.00 28,950.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตังสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 53.85 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 44,187.00 180,583.50 512,690.61 500,000.00 60 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 2,254,350.35 2,406,208.70 2,815,784.75 3,169,500.00 7,780,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 664,374.30 364,282.00 395,420.45 400,000.00 25 % 500,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,372.46 71,389.30 80,029.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 111,777.00 41,542.75 246,788.00 300,000.00 0 % 300,000

วัสดุก่อสร้าง 26,667.61 55,067.36 44,680.50 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,819.50 5,440.00 16,420.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 87,194.73 70,415.12 83,974.25 200,000.00 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 240.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 159,610.00 179,790.00 247,340.00 250,000.00 0 % 250,000

วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุอืน 864.00 2,000.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,106,679.60 790,166.53 1,114,652.20 1,375,000.00 1,515,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,957,088.81 2,043,846.12 1,958,912.31 2,500,000.00 20 % 3,000,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:26 หน้า : 3/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 78,456.60 83,108.31 77,845.14 150,000.00 0 % 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 56,608.12 55,351.66 48,149.04 60,000.00 -16.67 % 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 99,280.00 138,529.00 106,815.00 150,000.00 0 % 150,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 185,409.60 185,409.60 185,409.60 268,000.00 11.94 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,376,843.13 2,506,244.69 2,377,131.09 3,128,000.00 3,650,000

รวมงบดําเนินงาน 5,829,942.58 5,812,322.42 6,436,550.54 8,318,700.00 13,579,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. 
จํานวน 4 ตัว 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีนัง โครงทําจากเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 300 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,000

เก้าอีนัง โครงทําจากเหล็กชุปโครเมียม 
จํานวน 150 ตัว 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีนังทรงสูง ชนิดปรับระดับได้ จํานวน 
12 ตัว 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรศัพท์  จํานวน 5 เครือง 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

เครืองบันทึกเสียง จํานวน 1 เครือง 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 28,500.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
25,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง พร้อมติด
ตัง

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหลุยส์ จํานวน 1 
ชุด 0.00 0.00 0.00 69,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 ซม. จํานวน 4 ตัว 0.00 8,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จํานวน 1 ชุด 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จํานวน 1 ชุด 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเหลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45X180 
ซม. จํานวน 30 ตัว 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเหลียม จํานวน 50 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี จํานวน 1 คัน

0.00 1,214,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถยนต์บรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน

0.00 786,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมโครโฟนตังโต๊ะ (Desktop 
Microphone Remote Microphon 
Zones 1-5) จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 15,500.00 0.00 0 % 0

ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบ
คู่ Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ  
Hand-Held System จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้ทํานําร้อน-นําเย็น  จํานวน 3 ตู้ 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA   
จํานวน 2 เครือง  4,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว) จํานวน 1 ชุด 

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบท1ี (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 4 เครือง 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว)  จํานวน 
2 เครือง 

25,680.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 4 เครือง 0.00 31,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 2 เครือง 8,346.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จํานวน 
2 เครือง

0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครือง 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 2 จํานวน 8  
เครือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที 2 จํานวน 4 เครือง 98,440.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย   
(Access Point)  แบบที 1  จํานวน 8 
ตัว 0.00 55,200.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที 1 จํานวน 9 
เครือง

0.00 0.00 0.00 51,300.00 -100 % 0

อุปกรณ์การเข้าใช้งาน แบบมีรหัสพร้อม
บริหารจัดการ(Router 
Authentication) 
รวมค่าดําเนินการติดตังระบบ  

0.00 118,770.00 0.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสาย 
LAN (PoE Switch Gigabite 8Port 
Poe)  จํานวน 4 เครือง 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

เครืองกดประเมินความพอใจแบบ
อัตโนมัติ  พร้อมออกรายงาน Excel 
แบบระบุช่วงเวลา จํานวน 5 เครือง

0.00 0.00 26,750.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 390,047.59 153,010.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 596,793.59 2,700,960.00 111,950.00 356,300.00 638,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าติดตังเครืองปรับอากาศอาคารหอ
ประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชัน 2 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสือ
สารภายในพืนทีของสํานักงานเทศบาล
เมืองเพชรบุรี

0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 
400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาล
เมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 850,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเครืองเสียงภายในหอ
ประชุม ชัน 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงเครืองเสียงภายในหอ
ประชุม ชัน 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมเครืองบันทึกภายในสํานักงาน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

0.00 0.00 900,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้า
เพดาน อาคารสํานักงานเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า
และชุดตู้ควบคุม (MDB) ระบบ 3 เฟส 4
 สาย ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงราวบันไดอาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 28,800.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอ
ประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 21,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,021,300.00 0.00 3,768,800.00 1,230,000.00 0

รวมงบลงทุน 4,618,093.59 2,700,960.00 3,880,750.00 1,586,300.00 638,000

รวมงานบริหารทัวไป 24,181,894.51 22,741,528.68 25,260,623.51 26,377,540.00 30,769,240

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,727,112.58 1,873,833.50 2,087,020.00 2,649,660.00 1.5 % 2,689,380

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 85,200.00 103,200.00 0 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 616,800.00 1,168,520.00 1,193,400.00 1,354,160.00 -9.21 % 1,229,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,360,412.58 3,236,753.50 3,492,820.00 4,234,220.00 4,149,180

รวมงบบุคลากร 2,360,412.58 3,236,753.50 3,492,820.00 4,234,220.00 4,149,180

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,100.00 11,240.00 34,340.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 28,800.00 28,800.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,900.00 25,400.00 24,800.00 30,000.00 3.33 % 31,000

รวมค่าตอบแทน 44,800.00 65,440.00 89,140.00 120,000.00 121,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 631,153.00 748,130.00 971,766.00 446,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 13,460.00 0.00 77,010.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

โครงการกฎหมายชาวบ้าน 0.00 0.00 24,680.00 0.00 0 % 0

โครงการกฎหมายชาวบ้าน 6,600.00 14,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้
แก่ประชาชน 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -28.57 % 25,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 35,840.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,700.00 3,500.00 23,425.00 60,000.00 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 660,913.00 801,970.00 1,096,881.00 611,000.00 1,385,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 73,438.00 67,740.00 59,917.00 80,000.00 -12.5 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,610.00 7,600.00 6,489.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 9,700.00 875.00 0.00 25,000.00 20 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 830.00 22,400.00 2,750.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 9,777.76 8,954.10 11,913.84 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,850.00 5,500.00 3,150.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,650.00 149,770.00 168,600.00 112,700.00 6.48 % 120,000

วัสดุอืน 625.00 0.00 10,800.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 199,480.76 262,839.10 263,619.84 283,700.00 296,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,567.78 540.80 183.79 65,000.00 0 % 65,000
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 4,000.00 25 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,028.22 1,238.10 1,219.80 6,000.00 0 % 6,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 500.00 500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,096.00 2,278.90 1,403.59 85,000.00 86,000

รวมงบดําเนินงาน 908,289.76 1,132,528.00 1,451,044.43 1,099,700.00 1,888,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 55x61x90 ซม. 
จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
150x75x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0

ป้ายศูนย์บริการท่องเทียวเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ขนาดป้ายพร้อมเสาสูง 
ไม่ตํากว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร ติดตังตัวหนังสือสแตนเลส
พร้อมโลโก้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทําจาก
แผ่นสแตนเลสกัดกรด และติดตังไฟ
สปอตไลท์หลอด LED จํานวน 2 ชุด

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง (Power Amp) ระบบ
เสียงสเตอริโอ กําลังขยาย 2,500 วัตต์ 
จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0
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เครืองขยายเสียง แบบเคลือนที ลําโพง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว พร้อม
ไมโครโฟน แบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ลําโพงและอุปกรณ์ในการเดินสายติดตัง
พร้อมค่าแรง สําหรับชุมชนไร่ขิงและ
ชุมชนไร่รอ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่ตํากว่า 24.1 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 ตัว

0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครือง

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

แบตเตอรีสํารอง (แบตเตอรีลิเธียม
ไอออน) Li-ion 7.4 v 1.500 mAh 12 
Wh 
จํานวน 1 ก้อน

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด  800 VA  
จํานวน 1 เครือง 2,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 * จํานวน 1 เครือง 16,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว) จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบท1ี (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 1 เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์  Multifunction  แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง 4,173.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองพิมพ์ Multifunctinon 
แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครือง 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 32,000.00 8,346.00 79,730.00 107,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,363.00 93,046.00 267,030.00 107,000.00 60,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บริเวณศาลาจตุรมุข และศาลหลักเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 432,532.80 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 692,532.80 0.00 0

รวมงบลงทุน 84,363.00 93,046.00 959,562.80 107,000.00 60,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,353,065.34 4,462,327.50 5,903,427.23 5,440,920.00 6,097,180

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,696,546.77 5,157,305.42 4,989,814.84 6,193,740.00 -6.75 % 5,775,780

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 110,200.00 -12.99 % 95,880

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 104,700.00 121,200.00 0 % 121,200
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 159,290.00 187,130.00 209,040.00 220,060.00 5 % 231,060

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 6,450.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 729,600.00 651,400.00 809,466.88 882,780.00 1.28 % 894,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 40,000.00 60,000.00 94,737.64 108,000.00 0 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,759,836.77 6,190,235.42 6,274,959.36 7,642,430.00 7,226,040

รวมงบบุคลากร 5,759,836.77 6,190,235.42 6,274,959.36 7,642,430.00 7,226,040

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 266,740.00 265,920.00 232,460.00 280,000.00 0 % 280,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,905.00 44,405.00 68,650.00 68,600.00 -27.99 % 49,400

รวมค่าตอบแทน 312,645.00 310,325.00 301,110.00 348,600.00 379,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,563.65 3,187.80 6,415.50 70,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 17,920.00 0.00 51,440.00 70,000.00 0 % 70,000

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 51,148.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,395.30 11,690.00 2,390.00 95,000.00 5.26 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 28,878.95 66,025.80 60,245.50 235,000.00 210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 126,015.50 158,836.50 167,000.30 170,000.00 0 % 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 360.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,540.00 3,840.00 7,500.00 15,000.00 0 % 15,000
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 33,048.03 31,359.63 36,129.78 50,000.00 20 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,300.00 61,140.00 89,310.00 120,000.00 16.67 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 284,263.53 255,176.13 299,940.08 360,000.00 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,245.57 1,700.83 3,847.02 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,245.57 1,700.83 3,847.02 3,000.00 3,000

รวมงบดําเนินงาน 628,033.05 633,227.76 665,142.60 946,600.00 982,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 5 ตัว 0.00 0.00 2,970.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรสาร  จํานวน  1 เครือง  18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 
คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 814,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 เครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800  VA  
จํานวน 2 เครือง 4,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ
ติดตัง จํานวน 7 ชุด   

0.00 0.00 154,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ
ติดตัง จํานวน 2 ชุด  0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว)  จํานวน 
1 เครือง 

12,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 4,173.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,293.00 0.00 216,970.00 10,000.00 824,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 59,193.00 0.00 216,970.00 10,000.00 824,000

รวมงานบริหารงานคลัง 6,447,062.82 6,823,463.18 7,157,071.96 8,599,030.00 9,032,440

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 33,982,022.67 34,027,319.36 38,321,122.70 40,417,490.00 45,898,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 677,368.71 753,659.67 826,140.00 868,980.00 5.17 % 913,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 436,800.00 439,760.00 447,480.00 450,000.00 0.8 % 453,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,130,668.71 1,253,419.67 1,333,620.00 1,378,980.00 1,427,520

รวมงบบุคลากร 1,130,668.71 1,253,419.67 1,333,620.00 1,378,980.00 1,427,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,800.00 13,320.00 44,060.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,600.00 11,560.00 29,650.00 47,800.00 -18.83 % 38,800

รวมค่าตอบแทน 15,400.00 24,880.00 73,710.00 97,800.00 88,800

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:26 หน้า : 15/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,990.00 14,300.00 22,790.00 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 6,990.00 14,300.00 22,790.00 35,000.00 35,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,200.00 4,350.00 1,370.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 52,949.72 48,456.48 37,963.70 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 60,149.72 52,806.48 39,333.70 60,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 82,539.72 91,986.48 135,833.70 192,800.00 183,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 16,250.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,250.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 16,250.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานเทศกิจ 1,229,458.43 1,345,406.15 1,469,453.70 1,591,780.00 1,631,320

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,621,585.00 4,125,003.87 4,390,260.00 4,622,160.00 1.47 % 4,690,020

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 3,960.00 5,280.00 0 % 5,280

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,118,800.00 1,281,550.00 1,348,500.00 1,205,620.00 1.78 % 1,227,120

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000.00 544,800.00 546,000.00 661,080.00 0.38 % 663,600
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 72,000.00 72,000.00 96,000.00 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,172,385.00 6,023,353.87 6,360,720.00 6,590,140.00 6,682,020

รวมงบบุคลากร 5,172,385.00 6,023,353.87 6,360,720.00 6,590,140.00 6,682,020

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 79,700.00 0.00 0.00 20,000.00 400 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,600.00 21,120.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 73,712.50 70,425.00 120,230.00 179,900.00 -28.85 % 128,000

รวมค่าตอบแทน 161,012.50 91,545.00 120,230.00 249,900.00 278,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,500.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 17,040.00 26,400.00 3,375.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 17,481.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 0.00 0.00 36,764.75 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 6,466.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ในชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 19,756.90 49,865.91 156,821.05 100,000.00 300 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 60,744.70 79,765.91 196,960.80 210,000.00 460,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,669.00 6,121.00 11,665.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 214.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,288.11 2,996.00 3,240.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 9,500.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 43,669.64 32,613.60 159,702.10 100,000.00 100 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 239,904.15 206,531.40 233,037.00 500,000.00 0 % 500,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 18,000.00 91,200.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,150.00 13,720.00 15,650.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 43,000.00 97,750.00 7,500.00 125,000.00 260 % 450,000

วัสดุอืน 60,900.00 32,000.00 26,794.30 95,000.00 110.53 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 419,794.90 492,432.00 457,588.40 927,000.00 1,557,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 89,072.13 73,099.14 71,313.22 100,000.00 0 % 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 14,923.54 14,867.04 15,398.07 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,339.44 4,315.03 4,403.49 15,000.00 -33.33 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,335.11 92,281.21 91,114.78 135,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 749,887.21 756,024.12 865,893.98 1,521,900.00 2,425,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตังเครน
ไฮโดรลิค และกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 1 
คัน

0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์
ดีเซล จํานวน 1 คัน 0.00 6,464,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา ชนิดทุ่นลอย  จํานวน 1 
เครือง              0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

เครืองสูบนํา ชนิดหอยโข่งขนาดทางดูด
นํา 8 นิว ทางส่ง 8 นิว ชนิดขับด้วย
เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อย
กว่า 70 แรงม้า จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 0.00 850,000.00 -100 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง  จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 0.00 1,190,000.00 -100 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่งเครืองยนต์
เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบท่อดูดส่ง
นํา จํานวน 5 เครือง

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่งเครืองยนต์
เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบท่อสูบ
พญานาค จํานวน 5 เครือง

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

เครืองสูบนําพร้อมท่อ จํานวน 2 เครือง    
       0.00 0.00 0.00 9,200.00 -100 % 0

เครืองสูบนําอเนกประสงค์ จํานวน 3 
เครือง      0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

เครืองสูบแบบหอยโข่ง เครืองยนต์
เบนซิน จํานวน  3 เครือง 0.00 30,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ท่อเหล็กส่งนํา ขนาด 8 นิว หน้าแปลนหัว
ท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 2 เมตร 
จํานวน 5 ชุด

0.00 0.00 0.00 47,500.00 -100 % 0

ท่อเหล็กส่งนํา ขนาด 8 นิว หน้าแปลนหัว
ท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 3 เมตร 
จํานวน 5 ชุด

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเลือยโซ่ยนต์ เครืองยนต์ไม่ตํากว่า 
5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิว 
จํานวน 1 เครือง

0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 197,790.90 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 197,790.90 9,543,300.00 0.00 2,367,200.00 100,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 111,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 308,790.90 9,543,300.00 0.00 2,367,200.00 100,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 6,231,063.11 16,322,677.99 7,226,613.98 10,479,240.00 9,207,020

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,460,521.54 17,668,084.14 8,696,067.68 12,071,020.00 10,838,340

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,819,366.45 1,193,771.28 1,697,241.29 2,629,380.00 3.9 % 2,731,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 722.58 0.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 722.58 18,000.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 184,950.00 196,080.00 201,660.00 212,700.00 5.13 % 223,620

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 338,400.00 374,280.00 370,440.00 487,200.00 2.22 % 498,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,500.00 72,000.00 72,000.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,530,616.45 1,837,576.44 2,359,341.29 3,565,680.00 3,689,940

รวมงบบุคลากร 2,530,616.45 1,837,576.44 2,359,341.29 3,565,680.00 3,689,940

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,130.00 34,500.00 27,900.00 31,000.00 -4.84 % 29,500

รวมค่าตอบแทน 38,130.00 70,500.00 63,900.00 72,000.00 70,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 742.50 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 124,840.00 23,960.00 20,905.00 53,000.00 13.21 % 60,000

โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด 0.00 18,820.00 20,000.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษา 18,000.00 19,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ
ศึกษา 29,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐาน  เพือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
(ค่า NT, LAS) 0.00 34,434.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐาน เพือการประกันคุณภาพผู้
เรียน(ค่าNT, LAS) 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐาน เพือการประกันคุณภาพผู้
เรียน(ค่าNT,LAS)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐานเพือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
(ค่า NT,LAS)

33,896.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนัก
เรียนทีสําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติ
บัตร
นักเรียนดีเด่น

0.00 0.00 48,360.00 50,000.00 0 % 50,000
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนัก
เรียนทีสําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติ
บัตรนักเรียนดีเด่น 59,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวารสารการศึกษา 44,200.00 44,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวารสารการศึกษาท้องถิน 0.00 0.00 88,400.00 95,000.00 0 % 95,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,835.00 13,635.00 1,685.00 51,600.00 190.7 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 322,211.00 154,999.00 215,092.50 254,600.00 480,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,663.00 22,999.00 18,295.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 21,200.00 0.00 2,900.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 35,939.40 18,739.72 13,113.80 84,500.00 -5.33 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,050.00 59,730.00 56,510.00 60,000.00 16.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 126,852.40 101,468.72 90,818.80 209,500.00 215,000

รวมงบดําเนินงาน 487,193.40 326,967.72 369,811.30 536,100.00 765,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี แบบปรับระดับพนักพิงกลาง ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 
55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 97 ซม. จํานวน 
2 ตัว

0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 1 เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,300.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,300.00 25,200.00 9,700.00 30,000.00 30,000

รวมงบลงทุน 6,300.00 25,200.00 9,700.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,024,109.85 2,189,744.16 2,738,852.59 4,131,780.00 4,485,440

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 63,697,095.03 64,864,283.97 65,605,513.78 71,775,020.00 4.91 % 75,298,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,822,312.37 6,581,200.01 8,067,555.58 8,226,400.00 -2.11 % 8,053,200

เงินวิทยฐานะ 9,234,580.10 9,102,370.44 9,470,347.99 9,334,400.00 -1.58 % 9,187,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 510,540.00 546,580.00 560,940.00 596,070.00 5.71 % 630,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,622,972.58 2,849,261.94 2,756,143.00 3,278,240.00 3.44 % 3,390,890

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 344,614.52 421,447.31 409,789.26 492,000.00 -6.76 % 458,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 83,239,314.60 84,365,143.67 86,870,289.61 93,702,130.00 97,018,830

รวมงบบุคลากร 83,239,314.60 84,365,143.67 86,870,289.61 93,702,130.00 97,018,830

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 96,100.00 73,800.00 79,600.00 167,100.00 81.45 % 303,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100.00 0.00 0.00 4,200.00 0 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 98,200.00 73,800.00 79,600.00 172,300.00 308,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 146,029.83 498,024.87 124,800.00 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 17,290.00 19,160.00 560.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม
ศึกษา  (ป.6)

0.00 79,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม
ศึกษา(ป.6) 

0.00 0.00 76,425.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด หรือเนตรนารีระดับประถม
ศึกษา (ป.6) 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้อง
ถินระดับประเทศ 0.00 0.00 43,340.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 163,828.55 96,515.00 123,923.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
จัดนิทรรศการ 79,871.40 71,418.40 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทิดไท้องค์ราชัน 5,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) 0.00 16,645.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก) 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000
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โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก) 18,180.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) 0.00 0.00 9,700.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแบบฝึกทักษะบูรณาการ
ระดับปฐมวัย 184,095.00 194,175.00 198,960.00 211,600.00 18.15 % 250,000

โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัด
เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 800,000

โครงการประกวดสือและงานวิจัย 0.00 27,100.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประกวดสือและงานวิจัย 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพ่อแม่ ลูกผูกพัน 0.00 4,665.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพ่อแม่ผูกพัน                           3,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน 0.00 0.00 11,530.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 90,000.00 122.22 % 200,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 86,321.00 92,487.00 0.00 0 % 0

โครงการโภชนาการสมวัย 0.00 0.00 6,220.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ 13,690.00 12,380.00 21,340.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 12,935,000.00 22,067,426.00 22,873,010.00 25,798,504.00 -1.94 % 25,299,210

โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ 844,175.00 822,193.00 757,057.00 850,000.00 11.76 % 950,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,380.00 9,800.00 45,241.01 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 14,493,479.78 24,005,623.27 24,384,593.01 27,975,104.00 28,524,210

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,037.00 13,964.00 9,220.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 8,035,712.18 8,536,213.94 8,498,903.60 8,441,900.00 -4.35 % 8,074,430
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0 % 2,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,200.00 49,450.00 32,000.00 35,000.00 14.29 % 40,000

วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 76,600.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 8,087,949.18 8,599,627.94 8,540,123.60 8,591,000.00 8,151,930

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,296,120.83 2,188,485.60 2,015,590.21 70,000.00 -28.57 % 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 463,369.70 452,912.61 534,821.04 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,825.75 11,969.31 9,279.63 1,500.00 0 % 1,500

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,770,316.28 2,653,367.52 2,559,690.88 82,500.00 62,500

รวมงบดําเนินงาน 25,449,945.24 35,332,418.73 35,564,007.49 36,820,904.00 37,047,040

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีโซฟา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 190 
ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 72 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 77 ซม. จํานวน 1 ตัว พร้อมโต๊ะวาง
ของ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 52 ซม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 92 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 38 
ซม. จํานวน 1 ตัว

0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) 
จํานวน 2 ห้อง  ขนาด  32,000  BTU  
จํานวน 4 เครือง

0.00 144,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 
จํานวน 8 เครือง โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

0.00 0.00 376,000.00 0.00 0 % 0
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เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู 
พร้อมติดตัง จํานวน 2 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง

0.00 94,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิดขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 91.5 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 45.7 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. 
จํานวน 6 ตู้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ
ทรง

0.00 22,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสาร 4 ลินชัก ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 46.4 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 61.6 
ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 132 ซม. จํานวน 4 ตู้ 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 45 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จํานวน 20 ตัว 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

0.00 25,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่ 9 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัด
โคก)  จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านัง จํานวน 
20 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านังสแตน
เลส จํานวน 10 ชุด 0.00 0.00 99,980.00 0.00 0 % 0

โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านังสแตน
เลส จํานวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก

0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0

โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านังสแตน
เลส จํานวน  30 ชุด  0.00 0.00 299,940.00 0.00 0 % 0
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โต๊ะอาหารแสตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จํานวน 
10 ตัว และม้านังยาวแสตนเลส 2 ด้าน 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
0.45 เมตร จํานวน 20 ตัว โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

0.00 0.00 99,980.00 0.00 0 % 0

พัดลม แบบมีขาตัง สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(วัดโคก) จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

พัดลมโคจรติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 
16 นิว จํานวน 11 ตัว โรงเรียนเทศบาล 
1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 17,600.00 0.00 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 24 นิว จํานวน 6 ตัว โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 25,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

กระบะทรายรูปห้าเหลียม จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 27,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอีพลาสติกเด็กอนุบาล มีพนักพิง 
จํานวน 200 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก 0.00 18,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดกระดานลืนปราสาทน้อย พร้อมชิงช้า 
จํานวน 1 ชุด  0.00 0.00 113,900.00 0.00 0 % 0

โต๊ะ - เก้าอี สําหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
จํานวน 25 ชุด 0.00 0.00 0.00 37,500.00 -100 % 0

โต๊ะ - เก้าอี สําหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจัน
ทราวาส จํานวน 100 ชุด 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0
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โต๊ะเดียวพร้อมเก้าอี สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โต๊ะเดียวพร้อมเก้าอีสําหรับนักเรียน 
จํานวน 100 ชุด 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
สูงไม่น้อยกว่า 50 ซม. จํานวน 30 ตัว 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 

0.00 57,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ถําลอดกบตาโต จํานวน 1 ชุด  0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โยกเยก จํานวน 4 ชิน 0.00 0.00 18,600.00 0.00 0 % 0

หญ้าเทียม (หญ้าสีเขียวสด) ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 12 เมตร รวมขนาดพืนที  
120 ตารางเมตร

0.00 0.00 66,000.00 0.00 0 % 0

ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 1,214,000.00 0.00 0 % 0

รถโดยสารขนาด 12 ทีนัง(ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 
จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 0.00 1,288,000.00 -100 % 0

รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที
นัง(แบบดีเซล) จํานวน 1 คัน โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที ลําโพง
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว พร้อม
ไมโครโฟนแบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด

0.00 13,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร์

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 เครือง โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 เครือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
พระทรง

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครือง 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครือง โรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ไชยสุรินทร์

0.00 39,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิว จํานวน 1 จอ 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่
ตํากว่า 50 นิว จํานวน 4 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 103,600.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่
ตํากว่า 50 นิว จํานวน 5 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 129,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองพอททอม พร้อมขาแขวน จํานวน 1 
ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

กลองสแนร์ดรัม (กลองแต๊ก) แบบ
ธรรมดาหน้า 14 นิว จํานวน 3 ใบ 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0

กลองใหญ่เบสดรัม หน้า 18 นิว พร้อมขา
แขวน จํานวน 3 ใบ โรงเรียนเทศบาล 4 
วัดไชยสุรินทร์

0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0

คีย์บอร์ดลิมนิว พร้อมเครืองขยายเสียง 
จํานวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร์

0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ฆ้องวงเล็ก จํานวน 1 วง โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ฆ้องวงเล็ก จํานวน 2 วง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 31,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ฆ้องวงใหญ่ จํานวน 1 วง โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ฆ้องวงใหญ่ จํานวน 2 วง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ผืนระนาดทุ้ม จํานวน 1 ผืน โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ผืนระนาดทุ้ม จํานวน 2 ผืน โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ผืนระนาดเอก จํานวน 1 ผืน โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ผืนระนาดเอก จํานวน 2 ผืน โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เมโลเดียนเสียงอัลโต ขนาด 32 คีย์ 
พร้อมกล่องและสายปากเป่า จํานวน 20 
ตัว
 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รางระนาดทุ้ม จํานวน 2 ราง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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รางระนาดเอก จํานวน 2 ราง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อังกะลุงชุดเล็ก จํานวน 2 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 1 เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 4 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 5 เครือง โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 105,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์ และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครืองคอมพิวเตอร์และเครือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 4 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

0.00 0.00 15,200.00 0.00 0 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที 1 จํานวน 10 
เครือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0
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อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที 1 จํานวน 10 
ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  

0.00 58,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

กล้องวงจรปิด จํานวน 12 จุด พร้อม
ระบบ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจัน
ทราวาส

0.00 389,500.00 0.00 0.00 0 % 0

กล้องวงจรปิด จํานวน 8 จุด พร้อมระบบ 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 89,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ชิงช้า 2 ทีนัง จํานวน 2 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ชุดอุโมงค์ลอด กระดานลืนมหาสมุทร 
จํานวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ
ทรง 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ม้ากระดก 6 ทีนัง จํานวน 1 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ม้ากระดกครึงวงกลม จํานวน 1 อัน 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ม้าหมุน 4 ทีนังแบบพวงมาลัยจํานวน 1 
ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 5,500.00 175,000.00 0.00 62,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 62,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,500.00 2,077,800.00 3,104,600.00 1,751,500.00 3,952,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างห้องนํา  โรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ไชยสุรินทร์ 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างทีล้างหน้าและทีแปรง
ฟันของนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 4  วัด
ไชยสุรินทร์

0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็น
ห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็ก
เล่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังหลังคากันสาด อาคาร 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 0.00 0.00 0.00 410,000.00 -100 % 0

โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟืองฟ้า) 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการทาสีอาคารประถมชัน  ป.3  ทัง
ภายนอกและภายใน  โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดแก่นเหล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายใน
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงปูพืนกระเบืองหอ
ประชุม  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชย
สุรินทร์

0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงเปลียนราวบันไดเป็น
ราวสแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา 
อาคาร 2 ผกากรอง อาคาร 3 เฟืองฟ้า 
โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพืนอาคารเรียน บริเวณ
ชันล่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ทังภายในและภายนอกอาคาร
เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 
(สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)

0.00 0.00 1,860,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
เรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคาร
เรียน โดยทําการปรับปรุงห้องนําห้องส้วม
ระดับประถมศึกษาและห้องส้วมระดับ
อนุบาลโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร์

0.00 0.00 79,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องครุพัฒน์ โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชาย/หญิง 
อาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 
2 วัดพระทรง

0.00 85,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปูกระเบืองกําแพงในโรงอาหาร 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองทีนังระเบียงตึก
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองบันไดทางขึนตึก
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองพืนหน้าอาคารสํานัก
งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 39,600.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองส่วนร้านอาหาร ภาย
ในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก

0.00 0.00 0.00 82,200.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองหน้าระเบียงตึก
อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 105,600.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองหน้าห้องอาคารสํานัก
งาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองห้องพยาบาล 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 31,800.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองห้องสหกรณ์ 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 61,200.00 -100 % 0

โครงการปูกระเบืองห้องสือ โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 0.00 0.00 0.00 31,800.00 -100 % 0

โครงการปูพืนกระเบืองข้างห้องอาคาร
สํานักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่น
เหล็ก

0.00 0.00 0.00 13,200.00 -100 % 0
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โครงการเปลียนบานประตูห้องเรียนและ
ห้องพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดพระ
ทรง

0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  อาคารประถม 
3 แห่ง  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงพืนห้องเรียนคอมพิวเตอร์  
โรงเรียนเทศบาล  2  วัดพระทรง 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงพืนอาคารเรียนอนุบาล  ชันล่าง  
และชัน  2  โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชน
วัด
จันทราวาส

245,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงห้องสุขาข้างอาคารเรียน 1  และ
ในอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 
ชุมชนวัดจันทราวาส

400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารเรียน 1  โรงเรียนเทศบาล 
4 วัดไชยสุรินทร์  245,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชัน 2 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน  โรงเรียน
เทศบาล  1  วัดแก่นเหล็ก 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,750,000.00 830,000.00 2,639,000.00 2,590,400.00 600,000

รวมงบลงทุน 1,755,500.00 2,907,800.00 5,743,600.00 4,341,900.00 4,552,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,021,440.00 7,029,440.00 7,018,400.00 7,028,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคง
ของมนุษย์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 123,200

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,564,000

รวมเงินอุดหนุน 7,021,440.00 7,029,440.00 7,018,400.00 7,028,000.00 6,687,200

รวมงบเงินอุดหนุน 7,021,440.00 7,029,440.00 7,018,400.00 7,028,000.00 6,687,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 117,466,199.84 129,634,802.40 135,196,297.10 141,892,934.00 145,305,070

งานระดับมัธยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตร
นารี   ระดับมัธยมศึกษาปีที  1, 2 และ 3 0.00 126,490.00 117,004.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูก
เสือ – เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น (ม.3)

35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูก
เสือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 2)     
  

55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายสอบวิชาลูกเสือ
โลก (ม.1)  40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 1,419,314.00 1,724,526.00 2,159,196.00 1.84 % 2,198,840

รวมค่าใช้สอย 130,000.00 1,545,804.00 1,841,530.00 2,289,196.00 2,328,840

รวมงบดําเนินงาน 130,000.00 1,545,804.00 1,841,530.00 2,289,196.00 2,328,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี สําหรับนักเรียนระดับชันมัธยม
ศึกษา จํานวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 
1 วัดแก่นเหล็ก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 25 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 292,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 292,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 130,000.00 1,545,804.00 1,841,530.00 2,289,196.00 2,620,840

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 283,140.00 49,460.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 759,000.00 1,263,480.00 1,214,864.00 1,235,400.00 1.51 % 1,254,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,042,140.00 1,348,940.00 1,250,864.00 1,247,400.00 1,266,000

รวมงบบุคลากร 1,042,140.00 1,348,940.00 1,250,864.00 1,247,400.00 1,266,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,315.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,315.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 137,885.83 127,650.00 141,023.08 150,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 13,720.00 49,900.00 7,140.00 15,000.00 166.67 % 40,000

โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,000.00 7,550.00 46,220.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 187,605.83 205,100.00 194,383.08 235,000.00 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,795.00 47,890.00 60,095.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 6,400.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 9,000.00 11.11 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 1,926.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 2,800.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 12,992.60 3,955.80 2,986.80 40,000.00 -50 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,750.00 36,340.00 19,660.00 43,400.00 -7.83 % 40,000

วัสดุอืน 96,703.48 145,279.00 113,994.20 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 183,241.08 244,590.80 196,736.00 397,400.00 375,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 257,215.10 195,833.32 275,702.30 250,000.00 0 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 11,756.54 12,823.41 10,709.01 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,100.34 8,972.30 9,042.42 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 278,071.98 217,629.03 295,453.73 290,000.00 280,000

รวมงบดําเนินงาน 653,233.89 667,319.83 686,572.81 932,400.00 920,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองอ่านบาร์โค้ด พร้อมขาตัง จํานวน 
1 เครือง 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,500.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,500.00 20,000.00 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 1,695,373.89 2,016,259.83 1,941,936.81 2,199,800.00 2,206,000

รวมแผนงานการศึกษา 122,315,683.58 135,386,610.39 141,718,616.50 150,513,710.00 154,617,350

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,373,734.83 1,085,769.33 1,567,455.48 1,721,160.00 5.18 % 1,810,380

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 67,200.00 67,200.00 82,151.61 85,200.00 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 310,520.00 365,170.00 405,060.00 429,040.00 5.18 % 451,260

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 2,142.00 6,440.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 342,600.00 427,360.00 464,160.00 469,200.00 1.38 % 475,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,197,254.83 2,084,699.33 2,660,169.09 2,850,240.00 2,961,720

รวมงบบุคลากร 2,197,254.83 2,084,699.33 2,660,169.09 2,850,240.00 2,961,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,400.00 0.00 1,700.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 1,400.00 0.00 1,700.00 4,000.00 4,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,605.00 0.00 350.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 960.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 13,455.00 5,760.00 43,315.00 45,000.00 0 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 16,020.00 5,760.00 43,665.00 80,000.00 80,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,268.00 28,703.00 18,260.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,420.00 990.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,700.00 4,930.00 3,600.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 6,000.00 10,650.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 11,494.95 11,806.50 8,215.05 32,200.00 15.53 % 37,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,540.00 52,760.00 49,540.00 75,000.00 -33.33 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 118,422.95 105,189.50 90,265.05 196,200.00 171,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,904.09 22,116.91 22,562.12 25,000.00 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,904.09 22,116.91 22,562.12 25,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 152,747.04 133,066.41 158,192.17 305,200.00 280,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 
2 เครือง 0.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครือง 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 67,200.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 67,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 70,300.00 0.00 67,200.00 67,200

รวมงบลงทุน 0.00 70,300.00 0.00 67,200.00 67,200

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 2,350,001.87 2,288,065.74 2,818,361.26 3,222,640.00 3,309,120

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 349,320.00 356,380.00 399,360.00 419,400.00 4.72 % 439,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800.00 213,680.00 127,799.36 174,800.00 26.32 % 220,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 17,500.00 36,000.00 15,935.49 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 647,620.00 666,060.00 603,094.85 690,200.00 756,000

รวมงบบุคลากร 647,620.00 666,060.00 603,094.85 690,200.00 756,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง 121,885.00 124,230.00 120,840.00 200,000.00 0 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,284.00 3,000.00 875.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 123,169.00 127,230.00 121,715.00 225,000.00 225,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 1,440.00 360.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 880.00 0.00 725.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 1,415.00 1,430.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,940.00 62,955.00 23,930.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 1,980.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 11,800.00 65,810.00 26,445.00 79,000.00 79,000

รวมงบดําเนินงาน 134,969.00 193,040.00 148,160.00 305,000.00 305,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:27 หน้า : 43/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 12,955.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,955.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบลงทุน 12,955.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 795,544.00 859,100.00 751,254.85 1,015,200.00 1,081,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,896,390.00 2,017,970.00 2,421,420.00 3,054,560.00 0.62 % 3,073,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 91,200.00 90,000.00 137,200.00 145,200.00 0 % 145,200

เงินประจําตําแหน่ง 109,200.00 109,200.00 109,200.00 109,200.00 0 % 109,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,789,600.00 1,831,373.57 1,773,019.35 2,006,000.00 2.75 % 2,061,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 105,500.00 256,000.00 259,868.82 300,000.00 0 % 300,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,991,890.00 4,304,543.57 4,700,708.17 5,614,960.00 5,689,140

รวมงบบุคลากร 3,991,890.00 4,304,543.57 4,700,708.17 5,614,960.00 5,689,140

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,000.00 10,800.00 3,650.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 66,000.00 58,800.00 51,650.00 68,000.00 68,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 550.00 26,722.50 10,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 5,620.00 9,500.00 7,740.00 0.00 100 % 30,000

โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับ
พฤติกรรม 0.00 0.00 0.00 250,000.00 52 % 380,000

โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลด
เสียง ลดโรค  ปรับพฤติกรรม 0.00 259,600.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลด
เสียง ลดโรค ปรับพฤติกรรม 0.00 0.00 247,797.00 0.00 0 % 0

โครงการ อสม.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน 
 749,420.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคีรีร่วมใจ เลือมใสพัฒนา 
ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) 0.00 39,850.00 39,850.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการคีรีร่วมใจ เลือมใสพัฒนา 
ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) 29,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานจ้าง ผู้
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค 10,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข 0.00 90,000.00 109,850.00 110,000.00 18.18 % 130,000

โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทย
แข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 0.00 19,770.00 19,920.00 120,000.00 -75 % 30,000

โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทย
แข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) 53,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการ
ดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ 0.00 0.00 19,935.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมผู้นําเด็กด้านสาธารณ
สุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิว) 0.00 249,958.00 0.00 280,000.00 0 % 280,000

โครงการฝึกอบรมผู้นําเด็กด้านสาธารณ
สุขในชุมชน (ค่าย อสม.จิว) 249,814.00 0.00 279,986.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการพัฒนาเยาวชน ก้าวสู่ To Be 
Number One IDOL 324,160.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาค
ประชาชน 0.00 649,950.00 694,778.00 700,000.00 7.14 % 750,000

โครงการพัฒนาศูนย์เพือนใจ TO BE 
NUMBER ONE 0.00 250,000.00 300,000.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการพัฒนาศูนย์เพือนใจ To Be 
Number One 248,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาสุขภาพดี  วิถีไทย ก้าว
ไกลสู่อาเซียน 249,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 19,987.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ 0.00 13,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0.00 14,470.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 0.00 0.00 39,484.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ 
และการตังครรภ์ไม่พร้อม 0.00 65,260.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 0.00 195,558.00 186,710.00 200,000.00 0 % 200,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน  182,499.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ  47,849.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
วัณโรค 0.00 9,085.00 10,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิงแวดล้อม 0.00 11,830.00 29,450.00 80,000.00 0 % 80,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 29,480.00 16,093.00 19,645.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 340,000

โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย 0.00 259,727.00 0.00 410,000.00 34.15 % 550,000

โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย 299,650.00 0.00 409,955.00 0.00 0 % 0
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โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 24,896.00 24,320.00 24,290.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการสายใยรักครอบครัว 0.00 11,720.00 19,434.00 0.00 0 % 0

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว  19,710.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการสุขภาพดี วิถีไทย 0.00 290,000.00 299,950.00 300,000.00 50 % 450,000

โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่ง
ผม-เสริมสวย 0.00 0.00 29,450.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 0.00 184,983.00 150,000.00 150,000.00 33.33 % 200,000

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 99,940.00 41,560.00 1,280.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,430.00 32,922.05 58,715.00 90,000.00 -66.67 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 2,644,848.00 2,740,506.05 3,044,928.50 3,950,000.00 4,710,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,737.00 17,509.00 10,620.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,020.00 1,200.00 2,325.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,540.00 1,240.00 2,266.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,550.00 15,780.00 9,660.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 405,800.40 343,782.60 388,541.25 547,200.00 18.27 % 647,200

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 439,746.00 534,454.00 549,100.00 440,000.00 59.09 % 700,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 29,500.00 15,000.00 14,100.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,040.00 4,110.00 5,200.00 20,000.00 0 % 20,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:27 หน้า : 47/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุอืน 7,460.00 18,200.00 32,408.16 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 939,393.40 951,275.60 1,014,220.41 1,150,200.00 1,500,200

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -20 % 8,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -30 % 7,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -9.09 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 31,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 3,650,241.40 3,750,581.65 4,110,798.91 5,199,200.00 6,303,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 เครืองโทรศัพท์ จํานวน 1 เครือง   0.00 0.00 1,200.00 0.00 0 % 0

เก้าอี แบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลือน 
จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี ประชุมบุนวม ขาเหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 20 ตัว 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีนัง ชนิดมีเบาะหุ้ม 4 ทีนัง สําหรับรอ
ตรวจ จํานวน 2 ชุด 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

เครืองโทรศัพท์ จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 3 เครือง 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0 % 0

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลินชัก ขนาดไม่
น้อยกว่า 37.2 x 47 x 132.2 ซม. 
จํานวน 1 ตู้

0.00 0.00 3,800.00 0.00 0 % 0
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ตู้เอกสารบานเลือนกระจกสูงขนาดไม่
น้อยกว่า 91.3 x 45.8 x 183 ซม. 
จํานวน 1 ตู้

0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.6 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
แบบมีลินชักเก็บของ สําหรับวางเตียงวัด
ความยาวเด็กและเครืองชังนําหนักเด็ก
พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ตัว

0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
120X60X75 ซม. จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
พร้อมเก้าอีนังทํางาน สําหรับ จํานวน 1 
ชุด

0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถปิคอัพตอนครึง (รถบรรทุกดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน 688,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นฝอยละออง ชนิดเสียบปลักใช้
ในตัวอาคาร จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

เครืองพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ 
จํานวน 1 เครือง 0.00 59,000.00 0.00 59,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียง แบบกระเป้าหิว ลําโพง 
MP พร้อมไมค์ 10 W มีแบตเตอร์รี 
ลําโพงพกพา สํารองไฟในตัว ไมค์ไร้สาย 
เชือมต่อ USB และเล่น MP3 จํานวน 1 
เครือง 

0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0
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เครืองขยายเสียง แบบเคลือนที ลําโพง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิว พร้อม
ไมโครโฟน แบบไร้สาย จํานวน 1 ชุด

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

พัดลม แบบตังพืน ใบพัด ขนาด 16 นิว 
จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

พัดลมโคจร ติดผนัง ในพัด ขนาด 16 นิว 
จํานวน 5 ตัว 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 
นิว จํานวน 1 เครือง           13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
 นิว จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 12,490.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองชังนําหนักเด็กอ่อน จํานวน 1 
เครือง 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองวัดอุณหภูมิตู้เย็น จํานวน 2 เครือง 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 
1 เครือง 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครือง 4,990.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 21,390.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 752,180.00 59,000.00 319,190.00 349,000.00 390,000

รวมงบลงทุน 752,180.00 59,000.00 319,190.00 349,000.00 390,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 510,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 510,000.00 510,000.00 0.00 340,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 510,000.00 510,000.00 0.00 340,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 8,904,311.40 8,624,125.22 9,130,697.08 11,503,160.00 12,382,340

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 767,631.32 959,830.00 1,083,900.00 1,143,840.00 5.35 % 1,205,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 29,033.33 42,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 234,800.00 312,680.00 339,480.00 342,000.00 1.12 % 345,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,074,964.65 1,404,510.00 1,561,380.00 1,623,840.00 1,688,880

รวมงบบุคลากร 1,074,964.65 1,404,510.00 1,561,380.00 1,623,840.00 1,688,880

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0 % 60,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,335.00 3,430.00 0.00 12,000.00 -16.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 31,335.00 33,430.00 30,000.00 72,000.00 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,878.00 450.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 5,800.00 1,680.00 0.00 100 % 10,000

โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด 431,570.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วย
เรือรัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการบริการสุขภาพทีบ้าน (Home 
Health Care Service) 29,800.00 46,242.00 43,577.00 0.00 0 % 0

โครงการบริการสุขภาพทีบ้าน (Home 
Health Care Services) 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการประเมินความเสียงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผู้ป่วยเรือรังในศูนย์
บริการสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้
ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 0.00 0.00 0.00 25,000.00 100 % 50,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้
ป่วยเรือรัง 34,302.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 0.00 25,440.00 27,670.00 0.00 0 % 0

โครงการสาธารณสุขเคลือนทีสู่ชุมชน 95,250.52 98,656.00 99,960.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการให้ความรู้เพือปรับเปลียน
พฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

0.00 19,610.00 27,991.00 0.00 0 % 0
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โครงการให้ความรู้เพือปรับเปลียน
พฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์
บริการสาธารณสุข

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ 
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,415.00 13,580.00 6,210.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 610,215.52 209,778.00 207,088.00 285,000.00 405,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,110.00 23,945.00 25,234.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,972.00 3,638.00 3,520.00 7,000.00 -42.86 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,975.00 24,920.00 39,808.00 45,000.00 -33.33 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 1,947.40 909.50 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 630.00 17,800.00 2,420.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 21,970.00 21,871.60 23,513.70 40,800.00 0 % 40,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,510.00 48,840.00 49,932.00 50,000.00 -36 % 32,000

วัสดุการเกษตร 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 50 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 480.00 0.00 2,400.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,800.00 29,530.00 19,920.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 108,394.40 173,454.10 168,747.70 209,800.00 174,800

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 136,517.61 165,768.51 134,544.83 240,000.00 4.17 % 250,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,780.68 9,085.30 9,908.75 13,000.00 -7.69 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,349.31 5,919.09 5,657.97 22,000.00 13.64 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 149,647.60 180,772.90 150,111.55 275,000.00 287,000

รวมงบดําเนินงาน 899,592.52 597,435.00 555,947.25 841,800.00 936,800
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี แบบมีพนักพิง จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

เก้าอีบุผ้าแบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลือน 
จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0 % 0

เครืองทํานําเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบ
พลาสติก) จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 2 ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี จํานวน 
2 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

พัดลม แบบตังพืน ใบพัดขนาด 16 นิว 
จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0 % 0

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิว 
จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงแบบกระเป๋าหิว ลําโพง 
MP พร้อมไมค์ 10 W จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล
แบบล้อเลือน จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 
1 เครือง 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์บาร์โค้ด (พิมพ์สติกเกอร์ซอง
ยา) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 7,000.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 79,950.00 20,000.00 61,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ปรับปรุงห้องสุขาผู้รับบริการ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข(วัดธ่อ) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณ
สุข(วัดธ่อ) โดยติดตังม่านปรับแสงภาย
ในอาคารศูนย์

75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณ
สุข(วัดธ่อ) โดยทาสีอาคารทังภายในและ
ภายนอก จํานวน 1 หลัง

209,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 384,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 384,000.00 0.00 79,950.00 20,000.00 61,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,358,557.17 2,001,945.00 2,197,277.25 2,485,640.00 2,686,680

รวมแผนงานสาธารณสุข 14,408,414.44 13,773,235.96 14,897,590.44 18,226,640.00 19,459,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 772,990.00 692,895.81 643,260.00 2,104,740.00 -6.28 % 1,972,620

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 67,200.00 67,200.00 67,200.00 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 67,200.00 67,200.00 85,200.00 0 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 293,670.00 368,850.00 186,960.00 197,940.00 5.61 % 209,040

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 684,000.00 696,610.00 831,713.55 842,640.00 1.03 % 851,280
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 36,000.00 59,870.97 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,750,660.00 1,928,755.81 1,856,204.52 3,357,720.00 3,245,340

รวมงบบุคลากร 1,750,660.00 1,928,755.81 1,856,204.52 3,357,720.00 3,245,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,400.00 11,460.00 5,040.00 10,000.00 200 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,900.00 25,000.00 4,800.00 40,000.00 25 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 39,300.00 36,460.00 9,840.00 60,000.00 90,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,500.00 3,500.00 9,000.00 5,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 8,500.00 540.00 7,420.00 45,000.00 11.11 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 680.00 2,220.00 46,110.00 100,000.00 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 12,680.00 6,260.00 62,530.00 150,000.00 105,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 82,126.00 47,328.00 72,681.00 67,000.00 49.25 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 2,600.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 8,151.07 870.00 9,236.71 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,690.00 16,260.00 9,820.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 16,669.79 17,107.10 38,969.73 60,000.00 0 % 60,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 68,950.00 48,530.00 117,030.00 113,000.00 32.74 % 150,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 177,586.86 130,095.10 250,337.44 289,000.00 389,000

รวมงบดําเนินงาน 229,566.86 172,815.10 322,707.44 499,000.00 584,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือโต๊ะไม้ ขนาด 150X75X75 
เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 2 
เครือง

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 8,600.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครือง 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,000.00 47,000.00 10,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 9,000.00 47,000.00 10,000.00 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,980,226.86 2,110,570.91 2,225,911.96 3,866,720.00 3,879,340
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษาในชุมชน 99,980.00 98,700.00 99,670.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 62,000.00 0.00 231,000.00 100,000.00 100 % 200,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน 0.00 75,060.00 0.00 70,000.00 42.86 % 100,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน    0.00 0.00 72,910.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 161,980.00 173,760.00 403,580.00 170,000.00 800,000

รวมงบดําเนินงาน 161,980.00 173,760.00 403,580.00 170,000.00 800,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 161,980.00 173,760.00 403,580.00 170,000.00 800,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,142,206.86 2,284,330.91 2,629,491.96 4,036,720.00 4,679,340

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 335,099.10 352,247.33 397,980.00 814,980.00 3.08 % 840,060

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,292.34 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 480,388.39 569,830.00 385,140.00 406,920.00 3.63 % 421,680

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,819,200.00 2,102,325.16 2,068,980.00 2,295,600.00 0.99 % 2,318,400
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,000.00 263,516.12 260,700.00 263,000.00 0.38 % 264,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,709,979.83 3,287,918.61 3,112,800.00 3,798,500.00 3,862,140

รวมงบบุคลากร 2,709,979.83 3,287,918.61 3,112,800.00 3,798,500.00 3,862,140

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 62,960.00 91,720.00 74,840.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 62,960.00 91,720.00 74,840.00 100,000.00 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 24,340.47 148,784.86 21,899.20 60,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 2,800.00 9,910.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 36,687.10 66,880.68 202,509.35 250,000.00 180 % 700,000

รวมค่าใช้สอย 63,827.57 225,575.54 224,408.55 320,000.00 740,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 62,700.00 76,100.00 59,230.00 60,000.00 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,063,452.00 1,249,995.00 1,799,405.00 1,500,000.00 -20 % 1,200,000

วัสดุก่อสร้าง 1,206,428.34 1,376,247.59 1,333,936.60 1,560,000.00 -3.85 % 1,500,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 68,830.00 27,391.20 117,660.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 341,924.70 336,509.60 432,827.35 570,000.00 -21.05 % 450,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 979.05 0.00 8,000.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000 % 510,000

รวมค่าวัสดุ 2,744,314.09 3,066,243.39 3,751,058.95 3,810,000.00 3,830,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 68,975.34 76,606.68 70,139.61 72,000.00 -2.78 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 68,975.34 76,606.68 70,139.61 72,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 2,940,077.00 3,460,145.61 4,120,447.11 4,302,000.00 4,740,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 
ล้อ จํานวน 1 คัน 1,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา
กว่า 
2,400  ซีซี แบบดับเบิลแค็บ เป็นกระบะ
สําเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับ
เบิลแค็บ 4 ประตู เป็นราคารวมเครือง
ปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
จํานวน 1 คัน

0.00 787,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งไม้พุ่ม จํานวน 1 เครือง 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดไม้ (ก้านยาว) จํานวน 1 เครือง 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองตบดิน ใช้เครืองยนต์เบนซิน 
นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 
กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 
ครังต่อนาที จํานวน 1 เครือง

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รถบดล้อเหล็กอัดสันสะเทือน ขนาดไม่
น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 
15 แรงม้า จํานวน 1 คัน

0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:27 หน้า : 60/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 
จํานวน 1 เครือง 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิว 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

ครุภัณฑ์อืน

กรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3 ชุด 0.00 365,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 75,553.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,450,553.00 1,222,300.00 0.00 1,420,000.00 205,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ
หน้าทีทําการชุมชนไร่ขิง 0.00 0.00 0.00 417,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายนํา ซอย 1 วัดพระนอน 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายนําซอยแยกซอยเจตน์จําลอง บ้าน
เลขที 16/14

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยหมู่
บ้านปึกเตียนวิลล่า 0.00 2,770,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางข้าม
ทางรถไฟไปนามอญ 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิกา
ร้อง ตังแต่ถนนพงษ์สุริยาถึงถนนท่าหิน 0.00 4,680,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าเรือน
จํา 0.00 866,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบาย
นําเป็นผิวจราจร ซอย 2 ทรัพย์สิน 0.00 470,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนมาตยาวงษ์ ช่วงโค้งตัดกับถนนเดโช
ถึงสะพานเทศบาล 0.00 370,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนน
บริพัตร 0.00 2,324,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. 
บริเวณถนนราชวิถี ตังแต่ถนนคีรีรัถยา
ถึงแม่นําเพชรบุรี

0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงเครืองหมายจราจรบน
ผิวทางถนนพานิชเจริญ และถนนมาตยา
วงษ์

0.00 490,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสหกรณ์
การเกษตรเมืองเพชรบุรี จํากัด

0.00 0.00 0.00 495,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอย 3 ถนนท่าหิน 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอยทรัพย์สิน 0.00 0.00 3,400,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอยวัฒนธรรม ถนน
ท่าหิน 0.00 0.00 142,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ซอยแยกถนนบันไดอิฐ ข้างบ้านเลขที 22 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนราชดําเนิน ตังแต่
บริเวณแยกถนนดํารงรักษ์ถึงถนนรถไฟ 0.00 0.00 12,200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนราชดําเนินตังแต่
บริเวณแยกถนนดํารงรักษ์ถึงสุดเขต
เทศบาลฯ

5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้า ซอยหลังศาลา
กลาง (โรงเรียนอนุบาลจังหวัด) 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณแยกวัด
มหาธาตุและถนนสุวรรณมุณี 0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
สวน 60 พรรษา 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยก
ต้นมะม่วง ถนนบริพัตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 760,000

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก
ทางขึนเขาวัง 0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก
อาชีวะ 0.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนน
ดําเนินเกษม    1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,400

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 7,494,000.00 12,120,000.00 19,002,000.00 6,672,000.00 790,400

รวมงบลงทุน 8,944,553.00 13,342,300.00 19,002,000.00 8,092,000.00 995,900

รวมงานไฟฟ้าถนน 14,594,609.83 20,090,364.22 26,235,247.11 16,192,500.00 9,598,040

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 372,180.00 379,230.00 423,180.00 443,100.00 4.77 % 464,220

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 168,320.00 190,560.00 212,700.00 225,560.00 5.76 % 238,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 6,440.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,489,200.00 1,444,625.16 1,546,920.00 1,645,700.00 2.45 % 1,686,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 46,500.00 201,516.12 214,866.66 225,000.00 1.33 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,076,200.00 2,215,931.28 2,397,666.66 2,545,800.00 2,616,780

รวมงบบุคลากร 2,076,200.00 2,215,931.28 2,397,666.66 2,545,800.00 2,616,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400.00 11,520.00 10,080.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,150.00 23,850.00 21,000.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,550.00 35,370.00 31,080.00 45,000.00 20,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 48,560.00 73,360.00 243,055.00 100,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,952.35 114,994.00 148,088.65 170,000.00 -11.76 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 80,512.35 188,354.00 391,143.65 280,000.00 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,923.18 7,010.00 6,380.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,558.41 0.00 14,534.88 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 41,348.01 79,998.37 73,131.99 120,000.00 -58.33 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 65,020.00 119,705.00 126,979.60 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 484,439.40 420,097.10 424,994.65 490,000.00 2.04 % 500,000

วัสดุการเกษตร 348,430.00 729,742.00 747,954.00 700,000.00 -35.71 % 450,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,970.25 9,286.11 11,572.05 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 34,841.34 34,761.50 19,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 1,028,530.59 1,400,600.08 1,424,547.17 1,500,000.00 1,170,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 108,132.89 123,690.87 141,454.84 170,000.00 -11.76 % 150,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,132.89 123,690.87 141,454.84 172,000.00 152,000

รวมงบดําเนินงาน 1,251,725.83 1,748,014.95 1,988,225.66 1,997,000.00 1,602,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า 
ยาว 12 นิว จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 26,000

เครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า 
ยาว 12 นิว จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 9,630.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดแต่งไม้พุ่ม  จํานวน 1 เครือง 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดแต่งไม้พุ่ม ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 2 เครือง 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดไม้ (ก้านยาว)   จํานวน 1 
เครือง 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 
1 เครือง 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 
ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500

เครืองสูบนํา ขนาด 4 นิว จํานวน 1 
เครือง 67,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ปัมนําซับเมอร์ส ขนาด 4 นิว จํานวน 1 
เครือง 0.00 0.00 68,000.00 0.00 0 % 0

เลือยยนต์ ขนาด 12-13 นิว จํานวน 1 
เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 
 จํานวน 1 เครือง 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 
เครือง 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 168,333.10 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 291,833.10 71,300.00 102,630.00 30,000.00 249,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนท่า
หิน 0.00 0.00 430,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 530,000

โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัด
ลาด 0.00 0.00 872,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกายและ
เครืองเด็กเล่นแทนของเดิมทีชํารุด 
บริเวณสวนสุขภาพในพืนทีเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

0.00 0.00 0.00 250,000.00 80 % 450,000

โครงการปรับปรุงระบบจ่ายนําสวน 60 
พรรษา 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ 0.00 0.00 660,000.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 39,200

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 300,000.00 1,962,000.00 250,000.00 1,019,200

รวมงบลงทุน 291,833.10 371,300.00 2,064,630.00 280,000.00 1,268,700

รวมงานสวนสาธารณะ 3,619,758.93 4,335,246.23 6,450,522.32 4,822,800.00 5,487,480

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 261,570.00 298,740.00 332,700.00 881,420.00 7.94 % 951,420
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เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,178,600.00 863,480.00 946,920.00 485,100.00 4.14 % 505,200

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 6,432.00 6,440.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6,602,296.77 7,791,418.06 7,995,500.00 8,322,600.00 1.13 % 8,416,680

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 316,000.00 1,059,959.13 1,102,332.25 1,140,000.00 0 % 1,140,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 8,358,466.77 10,013,597.19 10,383,884.25 10,853,560.00 11,031,300

รวมงบบุคลากร 8,358,466.77 10,013,597.19 10,383,884.25 10,853,560.00 11,031,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 453,840.00 421,620.00 727,440.00 885,000.00 -30.51 % 615,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,015.00 8,515.00 9,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 457,855.00 430,135.00 736,440.00 895,000.00 625,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 20,761,077.82 21,735,970.00 14,711,512.33 14,498,500.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,030,400

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 7,614.00 0.00 0 % 0

โครงการคัดแยกขยะเพือลดปริมาณขยะ 
ณ แหล่งกําเนิด 18,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที ทาง 
และสถานทีสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนารักษาความสะอาดที ทาง
สาธารณะและสถานทีสาธารณะ 0.00 5,850.00 8,280.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 0.00 142,000.00 40,630.00 130,000.00 53.85 % 200,000

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ 
ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 159,532.76 899,684.85 1,231,508.91 1,400,000.00 -14.29 % 1,200,000

รวมค่าใช้สอย 20,939,210.58 22,783,504.85 15,999,545.24 16,073,500.00 17,475,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 2,980.00 2,970.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,400.00 720.00 1,130.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 442,710.89 655,984.75 576,135.52 690,000.00 26.09 % 870,000

วัสดุก่อสร้าง 35,680.10 12,069.60 61,930.90 90,000.00 -22.22 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 171,700.00 138,727.00 378,941.50 490,000.00 -34.69 % 320,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,035,799.26 1,748,115.80 1,929,030.73 2,150,000.00 2.33 % 2,200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000

วัสดุการเกษตร 30,980.00 47,771.40 47,904.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 54,216.90 131,037.31 145,455.43 85,000.00 0 % 85,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 9,150.00 9,670.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

วัสดุอืน 72,132.38 69,901.61 101,651.42 120,000.00 -41.67 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 2,995,619.53 2,816,457.47 3,254,819.50 3,716,000.00 3,701,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 24,392,685.11 26,030,097.32 19,990,804.74 20,694,500.00 21,811,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบ ขนาด 165 
แรงม้า จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 6,900,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย  จํานวน 1 
คัน 2,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 -100 % 0

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000

รถยนต์บรรทุกนํา แบบเอนกประสงค์ 
ชนิด 10 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล จํานวน 1 
คัน

0.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 
 จํานวน 1 เครือง 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครืองตัด
หญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซีพร้อมใบมีด 
จํานวน 2 เครือง

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลือยยนต์ จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครือง กอง
สาธารณสุขฯ 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 703,536.84 0.00 0.00 110,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,993,536.84 4,228,800.00 83,400.00 9,410,000.00 2,600,000
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงลานพักขยะ บริเวณ
ทีดินเทศบาลฯ ตําบลบ้านกุ่ม 0.00 0.00 0.00 850,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 850,000.00 0

รวมงบลงทุน 2,993,536.84 4,228,800.00 83,400.00 10,260,000.00 2,600,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 35,744,688.72 40,272,494.51 30,458,088.99 41,808,060.00 35,442,700

งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 359,400.00 0 % 359,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 266,710.00 220,540.00 234,780.00 116,240.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,124,526.67 1,106,935.33 1,123,500.00 1,587,600.00 0.76 % 1,599,600

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,850.00 114,000.00 125,433.33 168,000.00 0 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,404,086.67 1,441,475.33 1,483,713.33 2,231,240.00 2,127,000

รวมงบบุคลากร 1,404,086.67 1,441,475.33 1,483,713.33 2,231,240.00 2,127,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,120.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 9,120.00 0.00 70,000.00 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 45,808.52 160,092.38 195,913.19 200,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:28 หน้า : 70/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 10,740.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,857.80 238,970.83 368,267.43 200,000.00 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 78,406.32 399,063.21 564,180.62 405,000.00 305,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,185.60 0.00 6,655.40 70,000.00 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,999.04 5,996.28 9,900.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 371,981.44 520,773.71 355,211.82 650,000.00 -7.69 % 600,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,600.00 67,637.60 120,090.70 140,000.00 -50 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 430,635.60 325,786.15 424,732.30 450,000.00 0 % 450,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 4,140.90 4,108.80 13,980.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 868,542.58 924,302.54 930,570.22 1,350,000.00 1,210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,511,323.65 2,295,724.30 2,174,070.24 3,000,000.00 0 % 3,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,511,323.65 2,295,724.30 2,174,070.24 3,000,000.00 3,000,000

รวมงบดําเนินงาน 3,458,272.55 3,628,210.05 3,668,821.08 4,825,000.00 4,585,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผ่นแทรคตีนตะขาบชนิดยาง จํานวน 1 
ชุด 345,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง (แบบลากจูง) 
จํานวน 1 เครือง 0.00 495,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 293,245.93 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 638,245.93 495,000.00 0.00 40,000.00 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อเหลียมบริเวณทาง
แยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชดําริห์ 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบาย
นําถนนนามอญ 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา ถนนดํา
รงค์รักษ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000,000

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบาย
นํา บริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธิการ้อง 0.00 0.00 1,070,000.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองสูบนําบริเวณสถานี
สูบนําภายในเขตเทศบาลฯ  666,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง 
และติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนน
นามอญ

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ
เชิงสะพานอุรุพงษ์ 0.00 200,166.37 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริม
แม่นําเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อ
สร้างอาคารประตูนํา

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงบ่อพักนํา บริเวณริมแม่
นําเพชรบุรีฝัง ต.คลองกระแชง 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนํา บริเวณ
เชิงสะพานอุรุพงษ์ 
(ฝังคลองกระแชง)                           

700,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงสายเมนของตู้ควบคุม
ระบบสูบนํา บริเวณโรงสูบนําคลองยาง 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:28 หน้า : 72/92



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 440,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,366,000.00 1,650,166.37 1,710,000.00 4,780,000.00 11,440,000

รวมงบลงทุน 2,004,245.93 2,145,166.37 1,710,000.00 4,820,000.00 11,480,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 6,866,605.15 7,214,851.75 6,862,534.41 11,876,240.00 18,192,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 60,825,662.63 71,912,956.71 70,006,392.83 74,699,600.00 68,720,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานชุมชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  9,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 239,935.00 252,240.00 0.00 0.00 100 % 300,000

โครงการคนดีศรีชุมชน 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการคนเพชรอ่านเมือง 52,000.00 55,255.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 216,000.00 216,000.00 233,800.00 432,000.00 -50 % 216,000

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวัน
สตรีสากล 53,915.00 72,076.00 70,360.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 299,893.00 299,927.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) 0.00 0.00 299,750.00 300,000.00 0 % 300,000

โครงการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต่อ
ต้านยาเสพติด 10,935.00 36,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานชุมชน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 49,450.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนแม่บทชุมชนพึงตน
เอง 27,570.00 29,715.00 29,970.00 30,000.00 0 % 30,000
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โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 6,435.00 8,580.00 16,460.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการปลูกผักสวนครัว รัวกินได้ 
ปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการเยาวชนป้องกันอาชญากรรม 149,695.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาในชุมชน 0.00 100,000.00 220,800.00 0.00 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี 0.00 49,700.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
เทศบาลฯ 0.00 0.00 78,800.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจําวันยุคประชาคมอาเซียน 209,830.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นํา
ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 0.00 0.00 797,400.00 0.00 100 % 800,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิมศักยภาพผู้นําชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน 798,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

0.00 0.00 48,703.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม  0.00 20,790.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพือ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิงแวดล้อม 31,085.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 0.00 199,800.00 199,700.00 200,000.00 50 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 2,104,643.00 2,200,233.00 1,995,743.00 1,232,000.00 2,306,000

รวมงบดําเนินงาน 2,104,643.00 2,200,233.00 1,995,743.00 1,232,000.00 2,306,000
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องครัวข้างทีทําการ
ชุมชนพระนครคีรี 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือง
ช็อตไฟฟ้า เพือป้องกันลิง บริเวณทีทํา
การชุมชนพระนครคีรี 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทีทําการชุมชนนามอญ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทีทําการชุมชนพระ
ปรางค์ 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงทีทําการชุมชนรามราช
นิเวศน์ 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงพืนทีบริเวณทางเข้าที
ทําการชุมชนรถไฟ-ไชยสุรินทร์ 0.00 0.00 214,000.00 0.00 0 % 0

ซ่อมแซมซุ้มสวนสาธารณะชุมชนพระ
นครคีรี จํานวน 1 แห่ง 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทีทําการชุมชนสุริน
ทรฦๅชัย 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณสวน 
60 พรรษา เป็นทีทําการชุมชนทรัพย์สิน  
 

550,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 748,000.00 0.00 829,000.00 150,000.00 0

รวมงบลงทุน 748,000.00 0.00 829,000.00 150,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประดิษฐริบบินเพือพัฒนาอาชีพ
เสริม - ชุมชนท่าหิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการฝึกอาชีพเสริมการทําสบู่
สมุนไพรและนํายาสระผมสมุนไพร - 
ชุมชนไร่ขิง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบมการทําก๋วยเตียวลุยสวนและ
เค้กผลไม้นึง - ชุมชนวัดลาด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการถนอมอาหารแหนม
สดและข้าวทอด - ชุมชนวัดเกาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําขนมกรอบเค็มสาม
รสและขนมเค้กแต่งหน้า - ชุมชนจันทรา
วาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําโคมไฟด้วยเชือก
ไหม - ชุมชนสุรินทรฦๅชัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทํานํายาซักผ้าและ
นํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้นมะม่วง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทํานํายาล้างจานและ
นํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนพระนครคีรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้า
และนํายาล้างจาน - ชุมชนชีสระอินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้า
และนํายาล้างจาน - ชุมชนพระปรางค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้า
และนํายาล้างจาน - ชุมชนรถไฟ - ไชย
สุรินทร์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําสบู่สมุนไพรและ
นํายาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําเสปรย์กันยุงตะไคร้
หอมและยาหม่องสมุนไพร - ชุมชนไร่รอ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําหมอนรองคอและ
เบาะรองนัง - ชุมชนรามราชนิเวศน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการทําอาหารว่างปอเปียะ
ไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าตังไส้ผัก - 
ชุมชนหน้าพระลาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติก
และนํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนามอญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการอบรมทําขนมข้าวฟางและข้าว
เหนียวแดงกวน - ชุมชนวิหารใหญ่ - 
ไตรโลก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000

รวมงบเงินอุดหนุน 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3,192,643.00 2,540,233.00 3,164,743.00 1,722,000.00 2,646,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3,192,643.00 2,540,233.00 3,164,743.00 1,722,000.00 2,646,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 168,210.00 107,920.00 339,540.00 5.85 % 359,400

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 6,000.00 18,000.00 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 168,210.00 113,920.00 357,540.00 377,400

รวมงบบุคลากร 0.00 168,210.00 113,920.00 357,540.00 377,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 3,520.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 11,440.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 474,000.00 26.58 % 600,000

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

0.00 0.00 565,478.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 300 % 400,000

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ
เยาวชนและประชาชน 0.00 0.00 2,330.00 5,000.00 4,100 % 210,000

โครงการถนนคนเดิน 0.00 0.00 305,099.00 270,000.00 48.15 % 400,000

โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและ
นันทนาการ 0.00 0.00 27,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้า
ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 11,440.00 899,907.00 1,019,000.00 1,780,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 14,960.00 899,907.00 1,019,000.00 1,780,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและ
ติดตัง จํานวน 1 ชุด   

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 7,700.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 183,170.00 1,546,327.00 1,376,540.00 2,157,400

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   481,469.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่ง
ประเทศไทย

0.00 581,338.60 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดเทศบาลฯ 72,061.23 78,782.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง 
ๆ  0.00 188,554.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ  191,629.50 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ
เยาวชนและประชาชน  100,000.00 145,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการถนนคนเดิน  275,556.64 296,607.55 0.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและ
นันทนาการ   92,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ  เข้า
ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ 0.00 49,955.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ  เข้า
ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 49,955.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,262,671.87 1,406,637.15 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 1,262,671.87 1,406,637.15 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,762,671.87 1,906,637.15 0.00 0.00 0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0.00 0.00 32,430.00 30,000.00 400 % 150,000

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประจําปี 2558 220,455.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
ประจําปี 2559   0.00 61,895.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานวันครู 49,880.00 49,920.00 0.00 16,600.00 80.72 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน 450,520.00 539,974.00 164,684.73 200,000.00 0 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 8,000.00 10,000.00 14,940.00 42,000.00 19.05 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 169,185.00 121,575.00 11,000.00 20,000.00 900 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 104,930.00 190,000.00 84.21 % 350,000
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน
สายข้าวแช่  ประจําปี  2558 375,330.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนน
สายข้าวแช่  ประจําปี 2559    0.00 374,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการเรียนรู้งานปูนปัน 80,000.00 119,470.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  (5 ธันวาคม) 237,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม) 0.00 297,995.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 
สิงหาคม) 0.00 47,400.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(12 สิงหาคม) 4,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 247,886.45 143,198.50 158,000.00 89.87 % 300,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 197,353.60 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 100,000.00 50,380.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 95,990.00 69,008.00 78,552.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,988,463.60 1,990,453.45 549,735.23 756,600.00 1,500,000

รวมงบดําเนินงาน 1,988,463.60 1,990,453.45 549,735.23 756,600.00 1,500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 1,988,463.60 1,990,453.45 549,735.23 756,600.00 1,500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000.00 182,770.00 57,135.48 37,000.00 396.22 % 183,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 180,000.00 182,770.00 57,135.48 37,000.00 183,600

รวมงบบุคลากร 180,000.00 182,770.00 57,135.48 37,000.00 183,600

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ City Tour เมืองเพชร 15,276.20 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที
มีชีวิต 18,320.00 24,270.00 11,435.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการรอบรู้เรืองเมืองเพชร 0.00 17,540.00 24,820.00 25,000.00 0 % 25,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียง
ตามสายในชุมชนเพือประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 33,596.20 41,810.00 96,255.00 80,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 33,596.20 41,810.00 96,255.00 80,000.00 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. 
ราคา 900 บาท/ตัว จํานวน 2 ตัว 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x60x75 ซม. จํานวน 1 ตัว 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบท1ี (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว) จํานวน 1 เครือง 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 39,300.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 39,300.00 0.00 0.00 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 213,596.20 263,880.00 153,390.48 117,000.00 233,600

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,964,731.67 4,344,140.60 2,249,452.71 2,250,140.00 3,891,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 246,300.00 584,715.16 601,020.00 1,174,360.00 -3.26 % 1,136,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,290.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 18,000.00 138,000.00 0 % 138,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 436,800.00 439,760.00 447,480.00 450,000.00 0.53 % 452,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,500.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 700,890.00 1,084,475.16 1,126,500.00 1,942,360.00 1,906,440

รวมงบบุคลากร 700,890.00 1,084,475.16 1,126,500.00 1,942,360.00 1,906,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 11,950.00 28,900.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 11,950.00 28,900.00 40,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 49,694.75 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 106,282.88 0.00 110,000.00 0 % 110,000

โครงการปรับปรุงผังเมือง 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 95.12 % 4,000,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,890.00 9,365.00 24,868.50 90,000.00 -22.22 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 18,890.00 115,647.88 74,563.25 2,280,000.00 4,210,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,778.00 26,013.00 51,534.00 60,000.00 -50 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,990.00 19,380.00 8,850.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 59,171.94 48,450.84 53,249.72 100,000.00 -50 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,200.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,330.00 42,710.00 63,130.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 161,469.94 136,553.84 176,763.72 252,000.00 172,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,475.97 1,677.24 1,612.08 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,475.97 1,677.24 1,612.08 5,000.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 181,835.91 265,828.96 281,839.05 2,577,000.00 4,427,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 
จํานวน 1 เครือง

0.00 15,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครือง 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 
จํานวน 2 เครือง 0.00 0.00 6,400.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครือง 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 18,000.00 36,600.00 6,400.00 25,000.00 25,000

รวมงบลงทุน 18,000.00 36,600.00 6,400.00 25,000.00 25,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 900,725.91 1,386,904.12 1,414,739.05 4,544,360.00 6,358,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,267,724.21 1,205,730.32 1,267,380.00 3,312,720.00 2.41 % 3,392,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 66,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 78,000.00 78,000.00 0 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 180,000.00 336,840.00 396,457.33 477,360.00 -3.47 % 460,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 21,420.00 29,526.66 39,780.00 -9.95 % 35,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,531,724.21 1,629,990.32 1,831,363.99 3,967,860.00 4,027,320

รวมงบบุคลากร 1,531,724.21 1,629,990.32 1,831,363.99 3,967,860.00 4,027,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 34,770.00 18,660.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 24,065.00 1,000.00 3,150.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 106,835.00 31,660.00 3,150.00 35,000.00 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 10,395.05 21,664.78 28,165.61 30,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 18,060.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,585.00 16,330.00 42,950.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 21,980.05 37,994.78 89,175.61 130,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,449.00 38,414.00 35,163.00 40,000.00 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 68,572.10 38,203.42 35,977.93 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,410.00 25,760.00 20,200.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 137,431.10 102,377.42 91,340.93 111,000.00 111,000

รวมงบดําเนินงาน 266,246.15 172,032.20 183,666.54 276,000.00 276,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า 
จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 อัน 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 47,000.00 10,000.00 10,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด ภายในเขต
เทศบาลฯ 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 -100 % 0

โครงการติดตังทีจอดรถจักรยาน ภายใน
เขตเทศบาลฯ 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศาลารอรถเป็นป้อม
ตํารวจ บริเวณสามแยกต้นมะม่วง 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องสุขาเชิงเขาวัง    200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายนํา ซอยแยก
ซอยเสลาธงหน้าบ้าน เลขที 28  

279,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง
ระบายนํา ซอยแยกซอย 3 ท่าหิน 0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขที 
28/4 ซอยเจตน์จําลอง 3/1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 145,000

โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง
ชลประทาน บริเวณถนนภูมิรักษ์    155,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิด ภายในเขต
เทศบาลฯ 0.00 3,700,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังกล้องวงจรปิดภายในเขต
เทศบาลฯ    2,790,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงเครืองหมายจราจรบน
ผิวทาง    250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมราง
ระบายนํา บริเวณซอยแยกถนนสุวรรณ
มุนี  

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
คลองกระแชง    700,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําถนนคีรี
รัถยา ตังแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึง
ถนนบันไดอิฐ     

750,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบระบายนําถนน
ดํารงรักษ์    8,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงรางระบายนําเป็นผิว
จราจร  ซอย 2/1 ทรัพย์สิน  900,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 14,974,000.00 4,075,000.00 0.00 3,790,000.00 150,800

รวมงบลงทุน 14,974,000.00 4,075,000.00 47,000.00 3,800,000.00 160,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 16,771,970.36 5,877,022.52 2,062,030.53 8,043,860.00 4,464,120

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,672,696.27 7,263,926.64 3,476,769.58 12,588,220.00 10,822,560

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 349,320.00 355,780.00 396,600.00 416,520.00 4.77 % 436,380

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00 265,500.00 171,000.00 264,000.00 22.73 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 29,500.00 19,000.00 36,000.00 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 673,320.00 650,780.00 586,600.00 716,520.00 796,380

รวมงบบุคลากร 673,320.00 650,780.00 586,600.00 716,520.00 796,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 900.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,250

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

โครงการเขียงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะ
ครองใจ 165,000.00 44,600.00 55,200.00 100,000.00 100 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 80,000.00 87.5 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 165,000.00 45,500.00 55,200.00 205,000.00 386,250
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ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -90.91 % 1,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0 % 3,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 % 1,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,600.00 35,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 182,244.83 140,633.12 204,229.57 300,000.00 0 % 300,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 193,912.15 138,694.20 297,246.30 300,000.00 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 376,156.98 279,327.32 501,475.87 600,000.00 600,000

รวมงบดําเนินงาน 541,156.98 324,827.32 556,675.87 855,600.00 1,031,850

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบ
เกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว) 
จํานวน 1 เครือง  

12,840.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
(480 Watts) จํานวน 1 เครือง  2,140.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

ขอแขวน สําหรับถ่างขาสุกร จํานวน 20 
ชุด 0.00 0.00 0.00 56,000.00 -100 % 0

เครืองลวกและปันขนสุกร แบบ 
Combine 1 ลูกกลิง จํานวน 1 เครือง 0.00 0.00 0.00 1,370,000.00 -100 % 0

โต๊ะรองรับสุกร จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0

อ่างล้างมือ แบบใช้เข่าดัน จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 16,500.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,980.00 0.00 0.00 1,518,500.00 150,000

รวมงบลงทุน 52,980.00 0.00 0.00 1,518,500.00 150,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 1,267,456.98 975,607.32 1,143,275.87 3,090,620.00 1,978,230

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,267,456.98 975,607.32 1,143,275.87 3,090,620.00 1,978,230

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,137,203.00 1,479,497.00 1,421,543.00 1,591,200.00 21.42 % 1,932,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 26,169,700.00 29,673,600.00 14.33 % 33,926,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 3,147,200.00 3,792,000.00 22.78 % 4,656,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 208,000.00 211,000.00 187,000.00 276,000.00 4.35 % 288,000

สํารองจ่าย 235,620.00 194,180.00 1,807,622.00 3,600,000.00 -16.67 % 3,000,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,217,468.99 1,190,731.75 1,102,562.95 1,817,600.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 3,293,576.00 3,495,676.00 3,527,574.00 3,654,760.00 2.14 % 3,733,100

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 812,000.00 1,172,704.80 1,157,040.30 1,143,570.00 -3.98 % 1,098,100

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 521,400.00 1,055,740.00 1,197,379.00 1,772,750.00 -25.25 % 1,325,160

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 4,702.50 6,090.00 34,855.00 80,000.00 87.5 % 150,000

รวมงบกลาง 7,429,970.49 8,805,619.55 39,752,476.25 47,541,480.00 51,058,760

รวมงบกลาง 7,429,970.49 8,805,619.55 39,752,476.25 47,541,480.00 51,058,760

รวมงบกลาง 7,429,970.49 8,805,619.55 39,752,476.25 47,541,480.00 51,058,760

รวมแผนงานงบกลาง 7,429,970.49 8,805,619.55 39,752,476.25 47,541,480.00 51,058,760

รวมทุกแผนงาน 274,662,010.13 298,982,064.58 326,055,999.52 367,157,640.00 374,609,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 374,609,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 30,769,240 บาท
งบบุคลากร รวม 16,551,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,208,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,429,920 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน  และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน  และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 513,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คนและทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,563,640 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 คน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน และสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 16  คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 10,342,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,690,680 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 350,280 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบริหารระดับสูง ระดับกลาง อํานวยการ
ท้องถินระดับกลาง และจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 357,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งบริหารระดับสูง ระดับกลาง อํานวยการ
ท้องถินระดับกลางและระดับต้น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 788,820 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,059,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 13,579,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 634,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ
 

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประชุมในการประชุมสภาท้องถิน และการประชุม
อืน ๆในกิจการของสภาเทศบาล
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 114,700 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 7,780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง ทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทังนีให้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนืองในวันสําคัญของชาติและพิธีสําคัญต่าง ๆ
 ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในรัชกาลที 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันทีระลึกพระบาท
สมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหา
ราช งานพระนครคีรี-เมืองเพชร วันท้องถินไทย การจัดกิจกรรมเพือปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบาย
รัฐบาล จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะ พิธีเจริญพระ
พุทธมนต์ พิธีทําบุญตักบาตร จัดนิทรรศการและ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ อาทิเช่น ค่าเครืองราชสักการะต่าง ๆ ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้
พานพุ่ม   ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยถัว
เฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับที 21

โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลือนทีของเทศบาล เพือ
อํานวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชนนอกเวลา
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ
ประชาชนทีมารับบริการ  ค่าตอบแทนบุคลากรจากหน่วยงานทังภาครัฐ
และเอกชนทีมาร่วมให้บริการพิเศษแก่ประชาชน เช่น ตัดผม การรักษา
พยาบาล และจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ในการ
ให้บริการทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัด
กิจกรรม โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ลําดับที 1

โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึก ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
ความซือสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้แทนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็น  โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลําดับที 5
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โครงการพัฒนาเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

จํานวน 1,500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเพือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุ เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หมวด 2
 ส่วนที 1 ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดการฝึกอบรม
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลําดับที 6

โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 2,000,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการการ
เลือกตังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้อํานวยการการเลือกตัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  กรรมการการเลือกตังประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ผู้อํานวยการเขต นายทะเบียนท้องถิน  ผู้อํานวยการประจํา
หน่วยเลือกตัง กรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดตัง
ศูนย์อํานวยการเลือกตังและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องทีจําเป็น ต้องใช้ใน
กิจกรรมการดําเนินการเลือกตัง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลําดับที 4

โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล (วันที 24 เมษายน)โดยจ่ายเป็นค่าจัด
นิทรรศการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้แก่ การปลูกต้นไม้บริเวณ
อาคารสํานักงาน  จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสํานักงานและบริเวณรอบ ๆ อา
คารสํานักงาน จัดพิธีการทางศาสนา ค่าอาหาร การทําบุญเลียงพระ จัดกิจ
กรรมสันทนาการต่าง ๆ การเล่นเกมส์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องใช้ใน
การจัดกิจกรรม ฯลฯ  โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 ลําดับที 2
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โครงการสนับสนุนการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพือให้ความรู้เรืองที
เกียวกับกฎหมายการเลือกตังฯกับประชาชนและค่าจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
ทีเกียวข้องกับกิจกรรมการเลือกตังและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องทีจําเป็น
ต้องใช้ในกิจกรรมการดําเนินการเลือกตัง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ลําดับที 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุสนาม จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสนาม ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 638,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 638,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนัง โครงทําจากเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 300 ตัว จํานวน 180,000 บาท
สําหรับจัดซือเก้าอีนังโครงทําจากเหล็กชุบโครเมียม จํานวน 300
 ตัวๆ ละ 600 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 38 ลําดับที 1
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โต๊ะเหลียม จํานวน 50 ตัว จํานวน 90,000 บาท
สําหรับจัดซือโต๊ะเหลียม ขนาด 45x180 เซนติเมตร จํานวน 50
 ตัวๆ ละ 1,800 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 38 ลําดับที 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที 2 จํานวน 8  
เครือง

จํานวน 168,000 บาท

สําหรับจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที 2 จํานวน 8 เครืองๆ ละ 21,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติมครังที 1 หน้า 43 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,097,180 บาท
งบบุคลากร รวม 4,149,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,149,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,689,380 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ ประเภทอํานวยการท้องถินระดับกลาง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับกลางและระดับ
ต้น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,229,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
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งบดําเนินงาน รวม 1,888,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 31,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,385,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เพือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชน
และประชาชน เพือให้ชุมชนและประชาชนได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที
เกียวข้องในชีวิตประจําวัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 125 ลําดับที 20

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 296,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 86,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานบริหารงานคลัง รวม 9,032,440 บาท
งบบุคลากร รวม 7,226,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,226,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,775,780 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 95,880 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับ
อยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอํานวยการท้องถินระดับกลาง และจ่ายเป็นเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภท อํานวยการท้องถินระดับ
กลาง และระดับต้น  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 231,060 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 894,120 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 982,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 379,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 280,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราวตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 49,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 170,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 140,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 824,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 824,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวน 814,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110
 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ  
1.เป็นกระบะสําเร็จรูป 
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล แค็บ 4 ประตู 
3.เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 44

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 1,631,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,427,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,427,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 913,920 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 453,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 183,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ  หรือใน วันหยุดราชการ  ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น
ครังคราวตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 9,207,020 บาท
งบบุคลากร รวม 6,682,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,682,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,690,020 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,280 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงาน
เทศบาล  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,227,120 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
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งบดําเนินงาน รวม 2,425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้
แก่เทศบาลฯ ตามทีได้รับคําสังแต่งตังฯ อาทิเช่น มีคําสังใช้ อปพร.ให้
ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. และนอกศูนย์ อปพร. 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 128,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,557,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,485,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,689,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,689,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,731,920 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งอํานวยท้องถินระดับกลาง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถินระดับกลางและระดับ
ต้น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 223,620 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  

งบดําเนินงาน รวม 765,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และ พนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ   หรือวันหยุดราชการ  ในกรณีมีงานเร่งด่วน 
เป็นครังคราวตามความจําเป็น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างประจํา  ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิเทศการศึกษา พร้อมจัดประชุมสรุป
ผลการนิเทศการศึกษา ค่าเครืองมือ ค่าอาหารว่าง เครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 4 ลําดับที 1

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชีแจงการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ค่า
เอกสารทีใช้ในการจัดทําข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนในภาพรวมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 131–132  ลําดับที 1

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขันพืนฐาน เพือการประกันคุณภาพผู้
เรียน(ค่าNT,LAS)

จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือแบบทดสอบประเมินคุณภาพการ
ศึกษาขันพืนฐาน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 165 ลําดับที 23

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนทีสําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติ
บัตร
นักเรียนดีเด่น

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนัก
เรียนทีสําเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เช่น ค่าเกียรติ
บัตรนักเรียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 172 ลําดับที 28
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โครงการวารสารการศึกษาท้องถิน จํานวน 95,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารการศึกษาท้องถินของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัด
โคก)  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดทําวารสารดังกล่าว โดยถัวเฉลียตามที
จ่ายจริง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 134 ลําดับที 3

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 145,305,070 บาท
งบบุคลากร รวม 97,018,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 97,018,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 75,298,680 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,053,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
ครูเทศบาลทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์และ
พนักงานครูเทศบาล

เงินวิทยฐานะ จํานวน 9,187,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
สําหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่บุคลากรทางการศึกษา  (พนักงานครู
เทศบาล  คศ.2, คศ.3  และ คศ.4)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 630,100 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา   และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,390,890 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง    
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 458,760 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 37,047,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 303,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ  ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครัง
คราวตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ค่าใช้สอย รวม 28,524,210 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ - ยุวกาชาด เช่น ค่าอาหารพร้อมนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 159 ลําดับที 18

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับประเทศ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถินระดับ
ประเทศ ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนในการเดินทางไป
ร่วมแข่งขัน โดยถัวเฉลียตามจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 11 ลําดับที 2

โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิชาการในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยถัวเฉลียตามทีจ่าย
จริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 166 – 167  ลําดับที 24

โครงการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก) จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 174 ลําดับที 30

โครงการจัดทําแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย จํานวน 250,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดจ้างทําแบบฝึกทักษะบูรณาการ นักเรียน
ระดับปฐมวัย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 10 ลําดับที 1
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โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ

จํานวน 800,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ฯลฯ ทัง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยถัว
เฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที 173 ลําดับที 29

โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของขวัญของรางวัล  ค่าอาหารและ
ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที 158 ลําดับที 17

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพนักงานครูเทศบาลและค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาดูงานในประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าที
พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่าย
จริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 170  ลําดับที 26

โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กรัก
คุณภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าอาหารและค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามที
จ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 157 ลําดับที 16

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 25,299,210 บาท
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1.สนับสนุนอาหารกลางวัน   จํานวน  9,262,500 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษา  และระดับประถมศึกษา  เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ 
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 2,448,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 628,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 4,540,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จํานวน 1,524,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี(ศูนย์วัดโคก) จํานวน122,500
 บาท
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษา จํานวน 3,437,400 บาท 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 80,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการดําเนินงาน โดย
ถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ทัง 4โรงเรียนๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท 
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 182,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หรือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์รายเดือนการใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพือจ่ายให้กับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทัง 4 โรงเรียนๆ ละ 45,600 บาท 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนจํานวน 400,000
 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพือจ่ายให้กับ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทัง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000
 บาท  เป็นเงิน 400,000 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 200,000
 บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทัง 4
 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน (SBMLD) จํานวน 1,250,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการพัฒนาสือการเรียนการ
สอน  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการอบรม ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก
ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการทัศนศึกษาดูงาน โดยถัวเฉลีย
ตามทีจ่ายจริง เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ  ดังนี 
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 500,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 250,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 250,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จํานวน 250,000 บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ทีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาและระดับ อปท.
2.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน  750,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ ของพนักงานครู
เทศบาล ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เพือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  
**********
2.8 ค่าใช้จ่ายในการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง(ตาม
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แนวทางของกรม-เงินอุดหนุนด้านการศึกษา)จํานวน 300,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ให้กับ
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 150,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 150,000 บาท 
(ตังจ่ายอยู่ในหมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง) ไม่ได้นํามาคิดคํานวนรวมในรายการนี
**********
2.9 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน  175,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา  เพือจ่ายให้กับ 
- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทัง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท เป็น
เงิน  60,000 บาท   
- ค่าครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คน ทัง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 3,000
 บาท  เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าเจ้าหน้าที อปท.ๆ ละ1คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  
- สถานศึกษาดีเด่น จํานวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท 
2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท
.จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท. 
2.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จํานวน 100,000
 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.12 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา
3.ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)จํานวน 405,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 68,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 24,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 307,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จํานวน 6,000 บาท
4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 8,149,760 บาท   
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 4,264,300 บาท
4.2 ค่าหนังสือเรียน จํานวน 1,270,210 บาท
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 767,460 บาท
4.4 ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 783,540 บาท 
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 1,064,250 บาท  
5.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
จํานวน 42,500 บาท 
6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จํานวน 28,250 บาท 
7.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 65,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทีใช้ภาย
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ในและภายนอกอาคารเรียน หรือวัสดุเกียวกับวิทยุ ทีมีไว้ใช้ใน
โรงเรียน  เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ เพือจ่ายให้กับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทัง 4 โรงเรียนๆ ละ15,000 บาท ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก) 5,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท
8.วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการก่อสร้างงาน
ต่างๆ  เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ กระดาน ซีเมนต์ฯลฯ เพือจ่ายให้กับสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ทัง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก)10,000 บาทเป็นเงิน 70,000 บาท 
9.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน  80,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือ
เครืองจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทังยางนอก ยางใน แบตเตอรี หัวเทียน ฯลฯ
 เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทัง 4
 โรงเรียนๆ  ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท
10.ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง นํามันหล่อลืน หรือนํากลัน และ
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองจักรกล
ต่างๆ เพือจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนี 
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 140,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 100,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 130,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จํานวน 130,000 บาท
11.วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีใช้ในสํานักงาน เพือจ่ายให้กับสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนี
-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 30,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง  จํานวน 20,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 30,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จํานวน 20,000 บาท
12.วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครืองแต่งกาย
ชุดฝึกต่างๆ หรือเครืองแต่งกาย  ชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ ชุด
นาฏศิลป์ ฯลฯ  เพือจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
13.สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
จํานวน 3,138,800   บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่านําประปา และค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทัง 4 แห่ง  
- ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,400,000 บาท
- ค่านําประปา จํานวน 730,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์ จํานวน 8,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้า 329-345 

โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 950,000 บาท
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สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ สือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน ค่าลงทะเบียน การฝึกสอนทักษะภาษาจีนของพนักงานครู ค่าตอบ
แทนครูผู้สอนภาษาจีน ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการดําเนิน
งาน โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 168 – 169 ลําดับที 25

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 8,151,930 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 8,074,430 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบุรี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก)โรงเรียน
อนุบาลเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรี  และสถานรับ
เลียงเด็กชุมชนพระปรางค์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 5 ลําดับที 2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 4,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,952,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานและเก้าอี 
ขนาด 80x15x75 เซนติเมตร จํานวน 5 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561– 2564) หน้า 389 ลําดับที 32

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเดียวพร้อมเก้าอี สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 100 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ – เก้าอีสําหรับนักเรียน จํานวน 100 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.โต๊ะระดับประถมศึกษา ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร x ลึก 40
 เซนติเมตร x สูง 67 เซนติเมตร
2.เก้าอีระดับประถมศึกษา ขนาด กว้าง 36 เซนติเมตร x ลึก 38
 เซนติเมตร x สูง 38 เซนติเมตร (วัดจากพืนถึงพืนรองนัง)
3.โครงขาเหล็กแป๊บกลม หนา 1.2 มิลลิเมตร พ่นสีดํา พร้อมพ่นกันสนิม 
4.หน้าโต๊ะ พืนนัง พนักพิงเป็นไม้ยางพารา ทําสีธรรมชาติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 389 ลําดับที 34
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ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 700,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนชุดคณิตศาสตร์ สือ
มัลติมีเดีย Excellent Learning Object (LO) เพือพัฒนากระบวนการ
คิดขันสูงจํานวน 8 ชุด
- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เพือการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เพือพัฒนาความคิดรวบยอดจากสือรูปธรรมเพือยกระดับผล
สัมฤทธิทางการเรียน
- ชุดที 1 จํานวน 17 รายการ
- ชุดที 2 จํานวน 31รายการ
- สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ จํานวน 12
 รายการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561– 2564) หน้า 387 ลําดับที 29

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ทีนัง(แบบดีเซล) จํานวน 1 คัน 
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือรถโดยสารแบบปรับอากาศโดยมีคุณลักษณะ 
ดังนี ขนาด 24 ทีนัง(แบบดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 5,000 ซีซี จํานวน 1 คัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561- 2564)  หน้าที 393 ลําดับที 40

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 62,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการทาสีอาคารประถมชัน  ป.3  ทังภายนอกและภายใน  โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสีอาคารประถมชัน ป.3 ทังภายนอกและภาย
ใน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 145 ลําดับที 8
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง (ตามแนวทางของกรม - เงินอุดหนุนด้านการ
ศึกษา) จํานวน 300,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ให้กับ
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 150,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จํานวน 150,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 6,687,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,687,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน
คงของมนุษย์

จํานวน 123,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กสถานรับเลียงเด็ก
ชุมชนพระปรางค์  
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 329-330 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จํานวน 6,564,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนก่อนประถม
ศึกษา และนักเรียนระดับประถมศึกษา  ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 329-330 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 2,620,840 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,328,840 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,328,840 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – 
เนตรนารี เช่น ค่าอาหารพร้อมนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 160 ลําดับที 19
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,198,840 บาท
1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) จํานวน 210,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ ดังนี
- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จํานวน 174,000 บาท 
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 36,000 บาท
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 1,988,840 บาท   
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 980,000 บาท
- รายหัวส่วนเพิม (Top Up) จํานวน 280,000 บาท     
- ค่าหนังสือเรียน จํานวน 238,840 บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 117,600 บาท 
- ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 126,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน 246,400 บาท    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ว
 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 345 ลําดับที 16    

งบลงทุน รวม 292,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 292,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ-เก้าอี สําหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา จํานวน 150 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก

จํานวน 252,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ – เก้าอี สําหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา
จํานวน 150 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 386 ลําดับที 28

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 25 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีนักเรียนไม้ยางพาราทังชุด 
(แบบมาตรฐาน มอก.) ระดับมัธยมขนาด 60 x 40 x 76 เซนติเมตร 
จํานวน 25 ชุด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564 ) หน้าที 388 ลําดับที 31

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 2,206,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,266,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,266,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,254,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
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งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ   หรือวันหยุดราชการ  ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็น ค่านําประปา ค่านําบาดาล  ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,309,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,961,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,961,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,810,380 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตําแหน่งอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง และ
ระดับต้น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 451,260 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,680 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 280,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครัง
คราว ตามความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 171,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 37,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,200 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานโรงพยาบาล รวม 1,081,000 บาท
งบบุคลากร รวม 756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 756,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 439,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่พนักงานเทศบาล 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2550 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราวตาม
ความจําเป็น

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านทันต
สาธารณสุข จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูด
หินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน การถอนฟัน และการแปรงฟันหลังอาหารกลาง
วันในโรงเรียนทีรับผิดชอบ 5 โรงเรียน และการออกหน่วยเคลือนทีทัง 17
 ชุมชน เช่น จัดซืออุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช้ในการทําฟัน การตรวจ
ฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน การจัดซือ
อุปกรณ์ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วนํา จัดทํา
เอกสาร/สือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามที
จ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 ลําดับที 12

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 35/86



ค่าวัสดุ รวม 79,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 12,382,340 บาท
งบบุคลากร รวม 5,689,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,689,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,073,500 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก่ พนักงานเทศบาล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 145,200 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ทีได้รับอยู่ 
- สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) ตามประกาศสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรือง กําหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงิน
เพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
ลงวันที 18 ตุลาคม 2550
- สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลระดับ
ชํานาญการพิเศษ ซึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,061,240 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 6,303,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราวตาม
ความจําเป็น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 4,710,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม จํานวน 380,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ,จัดค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรม สําหรับ อสม.กลุ่มเสียง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติหรือเส้นรอบเอวเกิน
มาตรฐาน และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 198 ลําดับที 24

โครงการคีรีร่วมใจ เลือมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิงแวดล้อม จัด
กิจกรรมดูแลสิงแวดล้อมโบราณสถานในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 199 ลําดับที 25
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โครงการชุมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุหรี จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ ให้ความรู้ ถึงข้อกฎหมายทีกําหนด ตาม พ.ร.บ. บุหรี ปี 2560
 และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครือง
ดืม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจํา
เป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 14 ลําดับที 2

โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย กาย-ใจ เป็นสุข,วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 193 ลําดับที 19

โครงการเทศบาลเมืองน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาอนุรักษ์แม่นําเพชรบุรี เช่น ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม,ค่าจัดซือหัวเชือจุลินทรีย์,กากนําตาล,จุลินทรีย์บอล (E.M.ball),
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์,รถราง ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ,เก้าอี,ค่าจ้างเหมาเช่า
เครืองเสียง,ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว,วัสดุการเกษตร,วัสดุสํานักงาน,ค่า
จ้างเหมาจัดทําสือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย,แผ่นพับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดย
ถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 175 ลําดับที 1

โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อ
อุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซํา ในประชาชนทัวไป เจ้าหน้าที อสม. นักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมทังติดตามเยียมผู้ป่วยโรคติดต่อต่าง ๆ
 เพือสอบสวนและ
 ควบคุมโรค เช่น ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอุปกรณ์ในการป้องกันโรค  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 180 ลําดับที 6
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โครงการฝึกอบรมผู้นําเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จิว) จํานวน 280,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชน “ค่าย อสม.จิว” ภาคฤดู
ร้อน จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน และศึกษาการเรียนรู้นอกสถาน
ที เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่ายาน
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามที
จ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 189 ลําดับที 15

โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนา
เครือข่ายสมาชิกชมรมอายุยืนให้ครอบคลุมทัง 17 ศสมช. เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 195 ลําดับที 21

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน จํานวน 750,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูความรู้ 1
 ครัง , อบรมเสริมความรู้ อสม. 2 เดือน/ครัง จํานวน 6 ครัง  จัดเวทีแลก
เปลียนเรียนรู้ และทัศนศึกษาดูงาน 1 ครัง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 197 ลําดับที 23 

โครงการพัฒนาศูนย์เพือนใจ TO BE NUMBER ONE จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 ในโรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง โรงเรียนอืน 6 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง 
จัดค่ายเพือนช่วยเพือน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 190 ลําดับที 16
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โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคทีมียุงลายเป็น
พาหะนําโรคกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทัง 17 ชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล รวมทังจัดซืออุปกรณ์ หรือค่า
ใช้จ่ายสําหรับใช้ในการรณรงค์,อบรม และติดตามเยียมผู้ป่วยสงสัยโรคไข้
เลือดออกและโรคทีเกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 177 ลําดับที 3

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ ตระหนักรู้ถึง
พฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือเอดส์ ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที 
อสม. เด็กวัยรุ่น นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสือประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องโดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 4

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้กับเครือข่ายแกนนําชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ทัง 17 ชุมชน 
เจ้าหน้าที อสม. ประชาชน ในการติดตามเยียมผู้ป่วยทีผ่าน
การบําบัด ฟืนฟูยาเสพติด จัดประชุมและอบรมแต่ละชุมชน
เพือประเมินสถานะชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติด อบรมให้ความรู้
ตัวแทนเยาวชน 17 ชุมชน ในเรืองโทษของยาเสพติด การป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสียง พัฒนาทักษะปฏิเสธ 
และติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรม ในกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม
ปรับพฤติกรรม ตามแนวทางของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก  ค่ายานพาหนะ 
ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็น เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 200 ลําดับที 26
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ในการป้องกันโรควัณโรคให้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที อสม. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทังติดตามเยียมผู้ป่วยวัณโรค
ในการดูแลตนเองเรืองการรับประทานยาอย่างสมําเสมอ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่บุคคลใกล้ชิดและชุมชน 
เช่น ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายโรค และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
และจําเป็น โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลําดับที 5

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิงแวดล้อมแก่นัก
เรียน/นักศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และจัดทําสือรณรงค์ ประชา
สัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิงแวดล้อมในเขตเทศบาลในวันสําคัญทางสิงแวด
ล้อม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมา ทําสือรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ ค่าวัสดุ
สํานักงาน เช่น ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 201 ลําดับที 27 

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สุขศึกษา ตรวจสุขภาพเด็ก
ในโรงเรียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้อง โดยถัวเฉลียจ่ายตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 188 ลําดับที 14
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โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 340,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราช
ดําริ ด้านสาธารณสุข โดยจัดดําเนินการ ทัง 17 ชุมชน จํานวน 3
 โครงการ ดังนี
1.โครงการอบรม อสม. “หมอพอเพียง” ตามแนวศาสตร์พระ
ราชา (การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) 
2.โครงการเฝ้าระวังและดูแลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (การสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม)
3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน (TO BE NUMBER ONE)
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 26 ลําดับที 1

โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา  พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย จํานวน 550,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
เสริมความรู้และประเมินคัดกรอง ADL จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าทีพัก ค่าวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 192 ลําดับที 18

โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการ
แพทย์ทางเลือก เพือการพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 196 ลําดับที 22
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โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุแรก เกิด – 5
 ปี ทีมารับบริการทีศูนย์บริการสาธารณสุข และเด็กนักเรียน ชัน ป.1,ป.5
 และ ป.6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 แห่ง และโรงเรียนศึกษา
ปัญญา ประชาชนทุกคนทีมีสิทธิพืนฐานในการรับวัคซีนตามทีรัฐบาล
กําหนด อบรมผู้ปกครอง เรืองวัคซีนสําหรับบุตร รวมทังติดตามเด็กแรก
เกิดและผู้ทียังไม่ได้รับวัคซีนมารับให้ครบตามกําหนด หรือตามข้อกําหนด
ของรัฐบาล เมือมีการระบาดในขณะนัน ค่ายาและเวชภัณฑ์ทีไม่ใช่ยา ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
ค่าไปรษณียบัตร ติดตามเด็กให้มารับวัคซีนตามนัด ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 181 ลําดับที 7

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพ
หญิงตังครรภ์,หลังคลอด และเด็กแรกเกิด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 187 ลําดับที 13

โครงการสุขภาพดี วิถีไทย จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชังนําหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จัดค่ายปรับเปลียน
พฤติกรรม จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ จัดทําแบบ
ประเมินพฤติกรรมเสียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 191 ลําดับที 17

โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
แก่ผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย กิจกรรมตรวจประเมิน
สถานประกอบการ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการสุขาภิบาล
สิงแวดล้อมสถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าจ้างเหมา
ทําป้าย/ประกาศนียบัตร พร้อมกรอบ ค่าวัสดุสํานักงาน 
เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 176 ลําดับที 2
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โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูง
อายุและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 194 ลําดับที 20

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร,
เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร,กิจกรรมออกตรวจแนะนํา
ความสะอาดในสถานทีจําหน่ายอาหาร การตรวจสอบอาหาร 
โดยใช้ชุดทดสอบอาหารภาคสนามหรือนําส่งห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์,จัดทําสือประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร,
ค่าจัดซือนํายาตรวจสอบอาหาร,จัดซือชุดสาธิตในกิจกรรมรณรงค์
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร,ค่าวัสดุสํานักงาน,ค่าจัดทําสือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย,แผ่นพับ,ประกาศนียบัตร ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและจําเป็น โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลําดับที 28

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,500,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 44/86



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 647,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 700,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 390,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 390,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) จํานวน 1 เครือง จํานวน 90,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) เครืองพ่นชนิดสะพายหลัง จํานวน 1 เครือง สําหรับกําจัด
ยุงและแมลงบิน ชนิดต่างๆ และควบคุมการระบาดของโรคทีมาจาก
แมลง ในพืนทีเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี วัสดุอุปกรณ์ทนต่อการกัดกร่อนของนํายาเคมี
และแสงแดด ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 364 ลําดับที 10

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,686,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,688,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,688,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,205,040 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรือง กําหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
สําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวัน
ที 18 ตุลาคม 2550  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ ชํานาญการ  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 345,840 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
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งบดําเนินงาน รวม 936,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากกระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานอืนทีช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 2214 ลงวัน
ที 14 สิงหาคม 2541

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราวตาม
ความจําเป็น

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลรักษ์ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรือรัง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยเรือรังทีมีความ
เสียงต่อโรคไตเสือมเรือรังโดยการตรวจเลือด,ปัสสาวะ และเมือพบกลุ่ม
เสียงต่อโรคไตเสือมเรือรังนํามาจัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ เช่น ค่า
วิทยากร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 15 ลําดับที 3   

โครงการบริการสุขภาพทีบ้าน (Home Health Care Services) จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียมให้การพยาบาลผู้ป่วยทีบ้าน และจัด
ทําแฟ้มทะเบียนผู้ป่วยเรือรังทีบ้าน หรือผู้ป่วยทีกลับจากโรงพยาบาลและ
ยังต้องมีอุปกรณ์ติดตัว เช่น สายสวนปัสสาวะ,สายให้อาหารทางจมูก,หรือ
มีแผลกดทับหรือแผลผ่าตัด เป็นต้น ในผู้ป่วยในชุมชนทัง 17 ชุมชน ใน
การจัดซือยาและเวชภัณฑ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 183 ลําดับที 9   
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โครงการประเมินความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรือรังใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประเมินโอกาสเสียง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรือรังทุกรายทีมารับการรักษา 
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข และนํากลุ่มเสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดมาอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว โดยเป็นค่าวิทยากร,
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าแผ่นพับ,ใบปลิว,ค่าตารางสี
(color chart) และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
โดยถัวเฉลียตามจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าเข้าฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 12 ลําดับที 1   

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจภาวะ
แทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุทีมารับ
การรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการตรวจเลือดประจําปี, การ
ตรวจจอประสาทตา, การตรวจปลายประสาทเท้า โดยผู้เชียวชาญเฉพาะ
ทาง เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตาม
จริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า185 ลําดับที 11

โครงการสาธารณสุขเคลือนทีสู่ชุมชน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือยาและเวชภัณฑ์ เพือให้บริการแก่
ประชาชนในชุมชนในการออกหน่วยสาธารณสุขเคลือนที,การออกหน่วย
ปฐมพยาบาลในกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาล และตามที
หน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า182 ลําดับที 8
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โครงการให้ความรู้เพือปรับเปลียนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงทีมา
รับการรักษาทีศูนย์บริการสาธารณสุข เพือปรับเปลียนพฤติกรรม 
และผู้ทีสนใจการดูแลปฏิบัติตัวมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนทีรุนแรง 
ซึงอาจทําให้เกิดความพิการทุพพลภาพได้ เช่น ค่าวิทยากร 
(พยาบาล,เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบําบัดฯลฯ) 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า184 ลําดับที 10

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 174,800 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 32,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี แบบมีพนักพิง จํานวน 3 ตัว จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิง จํานวน 3 ตัว 
ตัวละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี มีทีพักแขนได้ตัวเก้าอี
และพนักพิงบุด้วยผ้าฝ้าย ขามี 5 แฉก มีล้อเคลือนทีได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 49
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เครืองทํานําเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบพลาสติก) จํานวน 2 เครือง จํานวน 11,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น แบบ 2 ก๊อก 
(แบบพลาสติก) จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 5,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีหัวก๊อกจ่ายนําเป็นนําเย็น 1 หัว พร้อมถังนําพลาสติกใส 
บรรจุนําได้ไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร 
2. เป็นเครืองทํานําเย็นแบบตังพืน
3. ความจุถังเก็บนําเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
4. ตัวเครืองทังภายในและภายนอกทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม 
5. ถังบรรจุนําภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมไร้สารตะกัว
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 50

ตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 2 ตู้ จํานวน 9,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 15 ลินชัก จํานวน 2 ตู้ 
ตู้ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ตู้เก็บเอกสาร 
ขนาด 37.2x47x132.2 เซนติเมตร ผลิตจากเหล็กเคลือบด้วยสี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 49 

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จํานวน 1 ชุด จํานวน 8,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จํานวน 1 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
1.ทําจากไม้ทีทนทาน มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
2.มีฐานรองโต๊ะหมู่ ความกว้างของฐานไม่น้อยกว่า 60 x 50 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร    
3.มีโต๊ะแท่นบูชา จํานวน 5 ชิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 50 

โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี จํานวน 2 เครือง จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรศัพท์แบบไร้สาย
ใช้แบตเตอรี จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 1,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. โทรศัพท์ชนิดไร้สายดิจิตอล
2. ใช้แบตเตอรี
3. สัญญาณไฟแสดงเมือมีสายเรียกเข้า
4. ระบบ Speaker Phone แบบดิจิตอลทีเครืองไร้สาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 49
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พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิว จํานวน 2 เครือง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมโคจรแบบติดเพดาน 
ขนาด 18 นิว จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด
2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
3. มาตรฐาน Premium Safety ใช้ชินส่วนทีไม่ลุกลามไฟ
และอุปกรณ์เพิมความปลอดภัย
4. ผลิตจากโรงงานทีได้มาตรฐาน ISO
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 49

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,879,340 บาท
งบบุคลากร รวม 3,245,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,245,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,972,620 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล 
ทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิน ระดับต้นและระดับ
กลาง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 209,040 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 851,280 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น            

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 389,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอํานาจหน้าทีเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครืองอุปโภค บริโภค สิงของ
ในการดํารงชีพเบืองต้นให้แก่ประชาชนทีประสบความเดือดร้อน
ทางสังคม ซึงมีความจําเป็นเร่งด่วน ไร้ซึงทรัพย์ สิงของหรือ
รายได้สําหรับการยังชีพ   
- สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทีอยู่อาศัยทังหลัง หรือบางส่วน
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมทังผู้สูงอายุ และผู้พิการทีมี
ทีอยู่อาศัยไม่มันคง และยากลําบากในพืนทีเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 204 ลําดับที 2 
และทีได้รับอนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจง          

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาวและอัคคีภัย  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549         
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ.2552         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 203 ลําดับที 1  
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โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทําข้อมูล และ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2560    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 206 ลําดับที 3         

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 9,598,040 บาท
งบบุคลากร รวม 3,862,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,862,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,060 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการท้องถิน ระดับต้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 421,680 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,318,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 264,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 4,740,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 700,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 3,830,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 510,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 995,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,500 บาท
สําหรับจัดซือเครืองเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 1 เครือง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 55 ลําดับที 6 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 790,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยกต้นมะม่วง ถนนบริพัตร จํานวน 760,000 บาท
โดยทําการติดตังเสาไฟเหล็กรีดเรียวชุบกัลวาไนท์ ความสูง 12
 เมตร จํานวน 4 ต้น โคมไฟฟลัดไลท์ ชนิด LED ขนาด 250
 วัตต์ จํานวน 8 ดวงโคม พร้อมตู้ควบคุม จํานวน 2 ชุด วางท่อร้อยสาย
ไฟ NYY พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที สช. 06-03/2562
(พิกัดโครงการ = N = 13.088686 , E = 99.950697)
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 255

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) จํานวน 30,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

งานสวนสาธารณะ รวม 5,487,480 บาท
งบบุคลากร รวม 2,616,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,616,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 464,220 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 238,560 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,686,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 228,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 57/86



งบดําเนินงาน รวม 1,602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 1,268,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 249,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 26,000 บาท
สําหรับจัดซือเครืองตัดแต่งกิงไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า 
ยาว 12 นิว จํานวน 1 เครือง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 373 ลําดับที 3

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครือง จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครือง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที 373 ลําดับที 4

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 10,500 บาท

สําหรับจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 
ขนาดเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด และชุดเอ็นตัดหญ้า จํานวน 1 เครือง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 374 ลําดับที 1 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,019,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ จํานวน 530,000 บาท
โดยทําการปรับปรุงพืนทีขนาดกว้างประมาณ 5.50 เมตร 
ยาวประมาณ 8.50 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีไม่น้อยกว่า 
46 ตารางเมตร พร้อมติดตังเครืองออกกําลังกาย จํานวน 6 ชุด
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที สช. 06-02/2562
(พิกัดโครงการ = N = 13.098065 , E = 99.946250)
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 213

โครงการติดตังเครืองออกกําลังกายและเครืองเด็กเล่นแทนของเดิมทีชํารุด 
บริเวณสวนสุขภาพในพืนทีเทศบาลเมืองเพชรบุรี

จํานวน 450,000 บาท

โดยทําการติดตังเครืองออกกําลังกายและเครืองเด็กเล่น จํานวน 6 ชุด 
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที สช. 06-04/2562
(พิกัดโครงการ = N = 13.11749 , E = 99.945823)
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 278

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) จํานวน 39,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 35,442,700 บาท
งบบุคลากร รวม 11,031,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 11,031,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 951,420 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล   
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 192,360 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 759,060 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการท้องถิน ระดับต้น 
- สํานักการช่าง 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 505,200 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา 
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 8,416,680 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 7,984,680 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 432,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 1,140,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 1,092,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 48,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 60/86



งบดําเนินงาน รวม 21,811,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 615,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราว
ตามความจําเป็น
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 600,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 15,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
- สํานักการช่าง 

ค่าใช้สอย รวม 17,475,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 16,030,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างรักษาความสะอาด กวาดถนน
และทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 7,910,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายและกําจัดขยะมูลฝอย ณ สถานทีทิงขยะ
ทีตําบลบ้านกุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทุกวัน รวมระยะเวลา 365
 วัน ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 18,250 ตัน 
- สํานักการช่าง จํานวน 8,000,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที ทาง และสถานทีสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดทีทาง
และสถานทีสาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ป้าย
รณรงค์ห้ามทิงขยะและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0891.4/ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้า 208 ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะอย่างถูก
วิธีภายใต้หลักการ 3Rs ให้แก่นักเรียนเยาวชน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาล ทัง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดซือถังขยะและ ถุงขยะ
ประเภท ต่างๆ ค่าเอกสารแผ่นพับ สือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้า 209 - 210 ลําดับที 2

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการ ทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน 
ๆ

จํานวน 25,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 20,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน 1,000,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,701,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 870,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 800,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 70,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 60,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 62/86



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 320,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 300,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 2,000,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 85,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 80,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 20,000 บาท

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

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- สํานักการช่าง 
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งบลงทุน รวม 2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน จํานวน 2,400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 
ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี 
จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 
10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับนําหนักมูลฝอย
ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
2. นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
4. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 54

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท
- สํานักการช่าง จํานวน 100,000 บาท

งานบําบัดนําเสีย รวม 18,192,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,127,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,127,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 359,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,599,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 4,585,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครังคราว
ตามความจําเป็น
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จํานวน 52,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินของมูลนิธิวัดจันทราวาส ซึงเป็นทีตังของ
สถานีสูบนําเสียบ้านคลองยาง ปีละ จํานวน 40,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลทีมีความชํานาญการในการดูแล
และซ่อมแซมเครืองสูบนําเสียและโรงสูบนําเสีย จํานวน 108,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 600,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท ราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,000,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 11,480,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,440,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบระบายนํา ถนนดํารงค์รักษ์ จํานวน 11,000,000 บาท
โดยทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ขนาด 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ยาวประมาณ 479 เมตร ปูบล็อกทางเท้าเป็นพืนทีรวมประมาณ 
3,250 ตารางเมตร ติดตังเสาไฟส่องสว่าง 19 ชุด 
และติดตังประตูนําเหล็กเหนียว จํานวน 2 ชุด
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที สช. 06-05/2562
(พิกัดเริมโครงการ = N = 13.094961 , E = 99.944221)
(พิกัดสินสุดโครงการ = N = 13.095885 , E = 99.950648)
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 22 

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) จํานวน 440,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:33:49 หน้า : 66/86



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,646,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,306,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,306,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพืนเมือง 
กีฬาสากล ระหว่างชุมชนทัง 17 ชุมชน ส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เช่น เงินค่ารางวัล เงินรางวัล ค่าจัดสถานที ค่าจัดขบวนพาเหรด 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร เครืองดืม โดยถัวเฉลียตามจ่ายจริง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549          
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 307 ลําดับที 11

โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 216,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนําชุมชน 
เดือนละ 1 ครัง และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนทัง 17 ชุมชน หรืออืนๆ ทีเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครืองดืมและค่าจัดทําเอกสารประกอบการประชุม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549          
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552          
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 22 มกราคม 2553         
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 294 ลําดับที 16          
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โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ทีเกียวข้องกับสตรี อบรมส่งเสริมความรู้ 
ด้านสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมการขับเคลือนกิจกรรมต่างๆ 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557          
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 290 ลําดับที 12          

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบ
ครัว)

จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในระดับชุมชน 
ตําบลคลองกระแชงและตําบลท่าราบ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2549          
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557          
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 288 ลําดับที 10          

โครงการจัดทําแผนแม่บทชุมชนพึงตนเอง จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้าง
แนวคิดเกียวกับการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพือนําไปสู่
การจัดทําแผนชุมชน สร้างการบริหารจัดการทีดี
ด้านงานพัฒนาชุมชนและทบทวนจัดทําแผนชุมชน 
เพือขับเคลือนการพัฒนาชุมชนทัง 17 ชุมชน อบรมให้ความรู้
เกียวกับการเขียนโครงการตามแผนฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร 
อาหารว่าง เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ 
ในการ สร้างการเรียนรู้ในการจัดทําแผนชุมชน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559       
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 280 ลําดับที 2          
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โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระดับตําบล และระดับชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 279 ลําดับที 1

โครงการปลูกผักสวนครัว รัวกินได้ ปลอดสารพิษ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับแกนนําชุมชน
ทัง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการฝึกอบรม โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557          
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 291 ลําดับที 13          

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ 
และสร้างกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และ
พัฒนาภูมิปัญญาให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชีวิตประจําวันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจ่ายเป็น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557         
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552  
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 289 ลําดับที 11          
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมการสร้าง
คุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดี
อย่างยังยืน สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระ
และส่งเสริมการมีอาชีพเพือเลียงตนเองและครอบครัว 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร เครืองดืม 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549
 เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552         
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557      
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 292 ลําดับที 14

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นําชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 800,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนทัง 17 ชุมชน 
โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นําชุมชน
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชุมชนแบบยังยืน
และให้ผู้นําชุมชนมีความเข้าใจเกียวกับการพัฒนาชุมชน 
ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงาน 
โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม 
ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549        
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557          
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 287 ลําดับที 9          

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
อาชญากรรมในครอบครัวและชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 13) พ.ศ.2552 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ.2557          
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 293 ลําดับที 15          
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการประดิษฐริบบินเพือพัฒนาอาชีพเสริม - ชุมชนท่าหิน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการฝึกอาชีพเสริมการทําสบู่สมุนไพรและนํายาสระผมสมุนไพร - 
ชุมชนไร่ขิง

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบมการทําก๋วยเตียวลุยสวนและเค้กผลไม้นึง - ชุมชนวัดลาด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการถนอมอาหารแหนมสดและข้าวทอด - ชุมชนวัดเกาะ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งหน้า - ชุมชน
จันทราวาส

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําโคมไฟด้วยเชือกไหม - ชุมชนสุรินทรฦๅชัย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทํานํายาซักผ้าและนํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้นมะม่วง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่า
วิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น    

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564
) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทํานํายาล้างจานและนํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนพระนครคีรี จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5
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โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้าและนํายาล้างจาน - ชุมชนชีสระอินทร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้าและนํายาล้างจาน - ชุมชนพระปรางค์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําผลิตภัณฑ์ซักผ้าและนํายาล้างจาน - ชุมชนรถไฟ - 
ไชยสุรินทร์

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําสบู่สมุนไพรและนํายาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําเสปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร - 
ชุมชนไร่รอ

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําหมอนรองคอและเบาะรองนัง - ชุมชนรามราชนิเวศน์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการทําอาหารว่างปอเปียะไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าตังไส้ผัก - 
ชุมชนหน้าพระลาน

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติกและนํายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนา
มอญ

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5
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โครงการอบรมทําขนมข้าวฟางและข้าวเหนียวแดงกวน - ชุมชนวิหารใหญ่ - 
ไตรโลก

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 346 ลําดับที 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 2,157,400 บาท
งบบุคลากร รวม 377,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 377,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 359,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิน ระดับต้น   
งบดําเนินงาน รวม 1,780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 600,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนเทศบาลและเมืองพัทยาทังในระดับภาคและระดับประเทศ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 300 ลําดับที 5

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จํานวน 400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัวไป ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการจัดการแข่งขัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 296 ลําดับที 1

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพือเยาวชนและประชาชน จํานวน 210,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงดนตรีหรือประกวด
ดนตรีให้กับประชาชนและเยาวชนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง
ในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 301 ลําดับที 6
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โครงการถนนคนเดิน จํานวน 400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ 
กิจกรรมนันทนาการ และการจําหน่ายสินค้าชุมชน ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 318 ลําดับที 21

โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬาและ
นันทนาการให้แก่เยาวชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 297 ลําดับที 2

โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 298 ลําดับที 3 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 310 ลําดับที 14
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โครงการงานวันครู จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานวันครู 
เช่น ค่าพิธีการ ค่ากรอบรูปเกียรติบัตรฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 316 ลําดับที 19

โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุ ค่าการแสดง  
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 315 ลําดับที 18

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ตักบาตรเทโว เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอืน ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 311 ลําดับที 15

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตําแต่งเวที และสถานทีจัดงาน 
ค่าเงินรางวัล หรือของรางวัลการประกวดกระทง การประกวด
นางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าจัดทํากระทงและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที 312 ลําดับที 16

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวัสดุ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 314 ลําดับที 17
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โครงการเรียนรู้งานปูนปัน จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเรียนรู้งานปูนปัน  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้าที 20 ลําดับที 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่างๆ 
ของเด็ก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 306 ลําดับที 10

โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทัง 4 แห่ง 
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีจําเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 304 ลําดับที 8

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 233,600 บาท
งบบุคลากร รวม 183,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 183,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 183,600 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาทีมีชีวิต จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนําเทียวตามแหล่งท่องเทียว
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสินค้าบริการ ด้านอาหาร ด้านฝีมือช่าง
เมืองเพชร ฯลฯ เช่นค่าจัดรถบริการนําเทียวและค่าจัดทําเอกสาร
คู่มือแนะนําแหล่งท่องเทียว ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของทีระลึก 
 และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 308 ลําดับที 12
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โครงการรอบรู้เรืองเมืองเพชร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกียว
กับแหล่งท่องเทียวและสถานทีสําคัญในเขตเทศบาล เพือให้สามารถ
ทําหน้าทีผู้นําเทียวหรือให้คําแนะนําด้านการท่องเทียวได้ 
เพือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเทียวของเทศบาล
เมืองเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561– 2564) หน้าที 309 ลําดับที 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,358,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,906,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,906,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,136,040 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง    และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน 
ประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอํานวยการท้อง
ถิน ระดับกลางและระดับสูง    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 138,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ระดับ
กลางและระดับสูง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 452,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 4,427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครังคราว
ตามความจําเป็น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มี
สิทธิได้รับตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 4,210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงผังเมือง จํานวน 4,000,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ในขัน
ตอนการว่าจ้างบริษัททีปรึกษาวางผังพร้อมจัดทําเอกสารทีเกียวข้อง การ
ประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง โดยถัวเฉลียตามทีจ่ายจริง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 319 ลําดับที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 110,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 172,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน ตามรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,464,120 บาท
งบบุคลากร รวม 4,027,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,027,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,392,700 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้
รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอํานวยการท้องถิน ระดับกลาง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของอํานวยการท้องถิน ระดับกลางและ
ระดับต้น   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,800 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,820 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 276,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครังคราวตาม
ความจําเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 111,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 160,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขที 28/4 ซอยเจตน์จําลอง 3/1 จํานวน 145,000 บาท
โดยทําการสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 36.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีรวมรางระบายนําเป็นพืนทีไม่
น้อยกว่า 162 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง ภายใน 0.35 เมตร ยาว 36.00 เมตร
(พิกัดเริมโครงการ = N = 13.095509 , E = 99.955425)
(พิกัดสินสุดโครงการ = N = 13.095492 , E = 99.955734)
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที สช. 06-01/2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที 232 
และทีได้รับอนุมัติแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจง

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) จํานวน 5,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,978,230 บาท
งบบุคลากร รวม 796,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 796,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 436,380 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 1,031,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น ครังคราว
ตามความจําเป็น
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ค่าใช้สอย รวม 386,250 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 14,250 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จํานวน 3,000 บาท
- สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 11,250 บาท  
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพิมเติม ครังที 1 หน้า 36 ลําดับที 1

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเขียงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนําเขียงทีจําหน่ายเนือ
สัตว์ เช่น ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 320 ลําดับที 1

โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและขึนทะเบียนสุนัขและแมว
จรจัด พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
แกนนําชุมชนคนรักสัตว์ และการดูแลช่วยเหลือสัตว์จรจัด เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร และใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง เช่น ค่ายาและวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 321 ลําดับที 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 35,600 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตามรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 51,058,760 บาท
งบกลาง รวม 51,058,760 บาท
งบกลาง รวม 51,058,760 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,932,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลา
เริมดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงทีออก
ตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 โดยจะต้องจ่ายสมทบ
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทังหมดทีตังจ่ายจาก
รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- สําหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทัวไป

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 33,926,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สูงอายุทีมีสิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
- ผู้สูงอายุระหว่าง 60 - 69 จํานวน 2,071 ราย 
- ผู้สูงอายุระหว่าง 70 - 79 จํานวน 1,224 ราย     
- ผู้สูงอายุระหว่าง 80 - 89 จํานวน 691 ราย 
- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 175 ราย       
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 322 ลําดับที 1      

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,656,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2559 จํานวน 485 รายๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน 
จํานวน 4,656,000 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 323 ลําดับที 2      

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 288,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว 
มีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ 
- ผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิได้รับเบียยังชีพจํานวน 27 รายๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 162,000 บาท
- ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ทีรัฐบาลมิได้อุดหนุนให้ จํานวน 21 รายๆ ละ 500
 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน จํานวน 126,000 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 324 ลําดับที 3      
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สํารองจ่าย จํานวน 3,000,000 บาท
สําหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีประสบสาธารณภัย ตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.2/ว 1837 ลงวันที 10  มิถุนายน 2552 
หรือสําหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจะต้องใช้จ่ายเงิน 
เพือปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล แต่มิได้มีการตัง
งบประมาณไว้ใช้จ่ายเพือการนัน หรือตังจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย  
ซึงสามารถจ่ายได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติ
จากนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 หมวด 2 
ข้อ 19 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2543 ข้อ 3

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 400,000 บาท
พิจารณาตังจ่ายจากรายรับจริง ประเภทเงินค่าปรับผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบกทังจํานวนและตังจ่ายจากเงินรายได้อืนอีก
ตามความเหมาะสม สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิงที
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงรวมถึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจการจราจรให้แก่สถานีตํารวจภูธร
เมืองเพชรบุรีตามทีร้องขอ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ได้อนุมัติให้เทศบาลฯ ตังงบประมาณเพือการดังกล่าวได้  

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 350,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เป็นค่าบํารุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ที ส.ท.ท.  531/2555  ลงวันที 
22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปี
ทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล่าว

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับเพือส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนให้สามารถดูแล
กลุ่มเป้าหมาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือ
ตามความจําเป็นขันพืนฐาน มีคุณภาพชีวิต และพึงตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้แก่
กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนไม่ทอดทิงกัน ชุมชนชีสระอินทร์ 
และชุมชนท่าหิน      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553      
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 325 ลําดับที 4      

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ในกรณีทีตายระหว่างปฏิบัติราชการ 
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 3,733,100 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 ตามกฎกระทรวงฉบับที 4 (พ.ศ.2542) 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 1,098,100 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือพิเศษ
พนักงานเทศบาลผู้รับบํานาญ โดยถือตามเกณฑ์ทีต้องจ่ายจริง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,325,160 บาท
1.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําให้แก่
นายบุญมี  ทับพึง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเชือม 
ฝ่ายจัดการคุณภาพนํา สํานักการช่าง
2.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําให้แก่
นายมานะ  เอียมสะอาด ตําแหน่งคนงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 
สํานักการช่าง 
3.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําให้แก่
นายสนิท  พันธุ์ดี ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
ฝ่ายสาธารณูปโภค สํานักการช่าง  
4.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่
นายสาโรจน์  สมประสงค์ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  
5.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่
นางละเมียด  สมประสงค์  ตําแหน่งภารโรง 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
6.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายกฤษดา  ตู้ประดับ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  กองการศึกษา   
7.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายสมรัตน์  เทศสาลี ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
ฝ่ายสวนสาธารณะ สํานักการช่าง 
8.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายสุพล  รุ่งสว่าง ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
9.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายเดชา  อําพันทอง ตําแหน่งคนงาน 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
10.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายศิริ  สุขเกิน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
11.สําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา ให้แก่ 
นายบุญเลิศ  กันทัด  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ผู้รับบํานาญ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 150,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,325,160

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 400,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

350,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 288,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,932,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 33,926,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

3,733,100

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,656,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 1,098,100

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 150,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 1,325,160

เงินช่วยพิเศษ 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 400,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

350,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 288,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 1,932,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 33,926,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

3,733,100

สํารองจ่าย 3,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,656,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 1,098,100

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,563,640 3,563,640

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

513,000 513,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,429,920 1,429,920
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 913,200 183,600 14,020,680 851,280 3,103,560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 180,000 67,200 320,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 36,000 95,820 1,800,000 60,000 456,000

เงินเดือนพนักงาน 436,380 4,528,740 359,400 2,615,100 1,972,620 6,528,120

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1,165,440 209,040 451,260

เงินประจําตําแหน่ง 216,000 18,000 36,000 85,200 236,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 10,000 50,000 18,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 10,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 35,000 805,000 30,000 17,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 14,250 60,000 16,360,400 5,000 22,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

2,000 160,000 20,000 25,000 50,000 70,000

โครงการ อสม. สร้าง
สุขภาพ ปรับ
พฤติกรรม

380,000

โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด
โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,142,890 1,117,200 3,183,120 28,839,530

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 8,120,400 5,280 513,360 9,206,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 554,760 156,000 264,000 3,422,580

เงินเดือนพนักงาน 78,030,600 5,603,940 16,155,840 116,230,740

เงินวิทยฐานะ 9,187,200 9,187,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 853,720 1,227,120 1,019,880 4,926,460

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 582,000 1,258,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 33,700 166,800 195,100 508,600

ค่าเบียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

303,200 100,000 70,000 548,200

ค่าเช่าบ้าน 36,000 30,000 114,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 11,000 100,000 830,000 1,838,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 305,000 10,000 3,440,000 20,216,650

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 400,000 400,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

150,000 10,000 130,000 617,000

โครงการ อสม. สร้าง
สุขภาพ ปรับ
พฤติกรรม

380,000

โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – 
ยุวกาชาด

100,000 100,000

โครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 130,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

600,000

โครงการเขียงสะอาด 
เนือสัตว์ปลอดภัย 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 300,000

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน
ระดับประเทศ

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการคีรีร่วมใจ 
เลือมใสพัฒนา ประชา
มีสุข (ชุมชนพระนคร
คีรี)

40,000

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 150,000

โครงการงานวันครู 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 400,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ 216,000

โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพือ
เยาวชนและประชาชน

210,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติและ
ของจังหวัดเพชรบุรี
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสตรีและวัน
สตรีสากล

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง (รวม
พลคนครอบครัว)

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

600,000

โครงการเขียงสะอาด 
เนือสัตว์ปลอดภัย 20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 300,000

โครงการแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิน
ระดับประเทศ

50,000 50,000

โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 300,000 300,000

โครงการคีรีร่วมใจ 
เลือมใสพัฒนา ประชา
มีสุข (ชุมชนพระนคร
คีรี)

40,000

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา 150,000

โครงการงานวันครู 30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 400,000

โครงการจัดกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์ 216,000

โครงการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพือ
เยาวชนและประชาชน

210,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติและ
ของจังหวัดเพชรบุรี

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสตรีและวัน
สตรีสากล

100,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง (รวม
พลคนครอบครัว)

300,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีน 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 350,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญต่าง ๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล(ศูนย์วัดโคก)

โครงการจัดทําแบบฝึก
ทักษะบูรณาการระดับ
ปฐมวัย
โครงการจัดทําแผนแม่
บทชุมชนพึงตนเอง 30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

30,000

โครงการจัดส่งนักเรียน
และครูในสังกัด
เทศบาลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที
เทศบาล

500,000

โครงการชุมชนยุคใหม่ 
ห่างไกลบุหรี 20,000

โครงการตามรอย
ประวัติศาสตร์อยุธยาที
มีชีวิต

25,000

โครงการเติมรัก เติมใจ 
ผู้สูงวัยเป็นสุข 130,000

โครงการถนนคนเดิน 400,000

โครงการทันตกรรม
เฝ้าระวัง 200,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 200,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 350,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญต่าง ๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล(ศูนย์วัดโคก)

25,000 25,000

โครงการจัดทําแบบฝึก
ทักษะบูรณาการระดับ
ปฐมวัย

250,000 250,000

โครงการจัดทําแผนแม่
บทชุมชนพึงตนเอง 30,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

30,000

โครงการจัดส่งนักเรียน
และครูในสังกัด
เทศบาลฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในประเทศ
และต่างประเทศ

800,000 800,000

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชน
ตามอํานาจหน้าที
เทศบาล

500,000

โครงการชุมชนยุคใหม่ 
ห่างไกลบุหรี 20,000

โครงการตามรอย
ประวัติศาสตร์อยุธยาที
มีชีวิต

25,000

โครงการเติมรัก เติมใจ 
ผู้สูงวัยเป็นสุข 130,000

โครงการถนนคนเดิน 400,000

โครงการทันตกรรม
เฝ้าระวัง 200,000

โครงการเทศบาล
เคลือนที 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเมือง
น่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็ง
แรง (สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข)

30,000

โครงการเทศบาลรักษ์
ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรือรัง 50,000

โครงการนิเทศการ
ศึกษาโดยต้นสังกัด

โครงการบริการ
สุขภาพทีบ้าน (Home 
Health Care 
Services)

50,000

โครงการบ้านเมตตา
สัตว์จรจัด ธรรมะครอง
ใจ

200,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

โครงการประชาศึกษา
และชุมชนสัมพันธ์
โครงการประเมินความ
เสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วย
เรือรังในศูนย์บริการ
สาธารณสุข

50,000

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐาน เพือการ
ประกันคุณภาพผู้
เรียน(ค่าNT,LAS)
โครงการปรับปรุงผัง
เมือง 4,000,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัว รัวกินได้ ปลอด
สารพิษ

30,000

โครงการป้องกัน
สุขภาพเชิงรุกในการ
ดูแลตนเองห่างไกล
โรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลเมือง
น่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็ง
แรง (สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข)

30,000

โครงการเทศบาลรักษ์
ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรือรัง 50,000

โครงการนิเทศการ
ศึกษาโดยต้นสังกัด 30,000 30,000

โครงการบริการ
สุขภาพทีบ้าน (Home 
Health Care 
Services)

50,000

โครงการบ้านเมตตา
สัตว์จรจัด ธรรมะครอง
ใจ

200,000

โครงการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษา

50,000 50,000

โครงการประชาศึกษา
และชุมชนสัมพันธ์ 50,000 50,000

โครงการประเมินความ
เสียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วย
เรือรังในศูนย์บริการ
สาธารณสุข

50,000

โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขัน
พืนฐาน เพือการ
ประกันคุณภาพผู้
เรียน(ค่าNT,LAS)

40,000 40,000

โครงการปรับปรุงผัง
เมือง 4,000,000

โครงการปลูกผักสวน
ครัว รัวกินได้ ปลอด
สารพิษ

30,000

โครงการป้องกัน
สุขภาพเชิงรุกในการ
ดูแลตนเองห่างไกล
โรคติดต่อ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกสอนทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 100,000

โครงการฝึกอบรมผู้นํา
เด็กด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน (ค่าย อสม. จิว)

280,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา
หวานและความดัน
โลหิตสูง

50,000

โครงการพ่อแม่ลูก
ผูกพัน

โครงการพัฒนาเครือ
ข่าย “ชมรมอายุยืน” 300,000

โครงการพัฒนาเพือ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพ ภาคประชาชน 750,000

โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาด ที ทาง 
และสถานทีสาธารณะ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
โครงการพัฒนาศูนย์
เพือนใจ TO BE 
NUMBER ONE

300,000

โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนทีสําเร็จการศึกษา
และมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดีเด่น
โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกสอนทักษะ
กีฬาและนันทนาการ 100,000

โครงการฝึกอบรมผู้นํา
เด็กด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน (ค่าย อสม. จิว)

280,000

โครงการเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา
หวานและความดัน
โลหิตสูง

50,000

โครงการพ่อแม่ลูก
ผูกพัน 20,000 20,000

โครงการพัฒนาเครือ
ข่าย “ชมรมอายุยืน” 300,000

โครงการพัฒนาเพือ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

1,500,000 1,500,000

โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพ ภาคประชาชน 750,000

โครงการพัฒนารักษา
ความสะอาด ที ทาง 
และสถานทีสาธารณะ

20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

200,000 200,000

โครงการพัฒนาศูนย์
เพือนใจ TO BE 
NUMBER ONE

300,000

โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนัก
เรียนทีสําเร็จการศึกษา
และมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดีเด่น

50,000 50,000

โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ชุมชน
เข้มแข็งป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
เอดส์

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

200,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค

20,000

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 80,000

โครงการรอบรู้เรือง
เมืองเพชร 25,000

โครงการเรียนรู้งานปูน
ปัน 120,000

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 300,000

โครงการวันเทศบาล

โครงการวารสารการ
ศึกษาท้องถิน

โครงการศูนย์เด็กเล็ก
รักคุณภาพ
โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 200,000

โครงการส่งนักกีฬา
ของเทศบาลฯ เข้าร่วม
การแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาในชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ชุมชน
เข้มแข็งป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรค
เอดส์

40,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

200,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรควัณโรค

20,000

โครงการรณรงค์
อนุรักษ์สิงแวดล้อม 80,000

โครงการรอบรู้เรือง
เมืองเพชร 25,000

โครงการเรียนรู้งานปูน
ปัน 120,000

โครงการเลือกตังนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี

2,000,000 2,000,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 300,000

โครงการวันเทศบาล 50,000 50,000

โครงการวารสารการ
ศึกษาท้องถิน 95,000 95,000

โครงการศูนย์เด็กเล็ก
รักคุณภาพ 30,000 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้
ประสบสาธารณภัย 200,000

โครงการส่งนักกีฬา
ของเทศบาลฯ เข้าร่วม
การแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ

50,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาในชุมชน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
เทศบาลฯ

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสวัสดิการผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

100,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตังสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงาน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

340,000

โครงการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา  พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย

550,000

โครงการสร้างสุขแบบ
พอเพียง 300,000

โครงการสร้างเสริมภูมิ
คุ้มกันโรค 30,000

โครงการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ
โครงการสาธารณสุข
เคลือนทีสู่ชุมชน 100,000

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เทศบาล
เมืองเพชรบุรี

30,000

โครงการสุขภาพดี วิถี
ไทย 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้ด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน

25,000 25,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
เทศบาลฯ

100,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียน 20,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสวัสดิการผู้
ด้อยโอกาสในชุมชน

100,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตังสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร

30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

27,498,050 27,498,050

โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงาน ตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

340,000

โครงการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญา  พัฒนา
สุขภาพผู้สูงวัย

550,000

โครงการสร้างสุขแบบ
พอเพียง 300,000

โครงการสร้างเสริมภูมิ
คุ้มกันโรค 30,000

โครงการสอนภาษาจีน
ในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ

950,000 950,000

โครงการสาธารณสุข
เคลือนทีสู่ชุมชน 100,000

โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว เทศบาล
เมืองเพชรบุรี

30,000

โครงการสุขภาพดี วิถี
ไทย 450,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เพือ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูงใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร)

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นํา
ชุมชนและทัศนศึกษาดู
งาน

800,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการ แต่ง
ผม-เสริมสวย

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน

300,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ 200,000

โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

3,000

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการ ที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 120,000 2,150,000 50,000 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 120,000 33,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 540,000 20,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 80,000 10,000 150,000 90,000

วัสดุสํารวจ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 1,275,000 5,000 38,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการให้ความรู้เพือ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูงใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข

50,000

โครงการอบรม
จริยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร)

100,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการภาวะผู้นํา
ชุมชนและทัศนศึกษาดู
งาน

800,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบการ แต่ง
ผม-เสริมสวย

20,000

โครงการอบรมส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน

300,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ 200,000

โครงการอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

50,000 200,000 253,000

รายจ่ายทีเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการ ที
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน ๆ

25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 520,000 425,000 1,000,000 4,550,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 100,000 258,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 210,000 75,000 955,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 20,000 510,000 1,015,000

วัสดุสํารวจ 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 132,000 1,475,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 3,600 90,000 3,600,000 60,000 725,200

วัสดุสนาม

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 930,000 57,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 10,000 1,000 30,000 802,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 1,000 490,000 3,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 2,220,000 50,000 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 3,000 3,000 9,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 63,000 100,000 93,000

วัสดุอืน 2,000 630,000 1,000 12,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 300,000 2,000 19,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 3,230,000 258,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 60,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี แบบมีพนักพิง 
จํานวน 3 ตัว 4,500

เก้าอีนัง โครงทําจาก
เหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 300 ตัว
เครืองทํานําเย็น แบบ 
2 ก๊อก (แบบพลาสติก) 
จํานวน 2 เครือง

11,000

ตู้เก็บเอกสาร 15 
ลินชัก จํานวน 2 ตู้ 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 550,000 280,000 5,408,800

วัสดุสนาม 30,000 30,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 450,000 450,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 5,000 305,000 1,313,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 843,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 8,074,430 8,074,430

วัสดุการเกษตร 494,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 50,000 80,000 2,413,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,500 2,000 18,000 62,500

วัสดุสํานักงาน 150,000 20,000 740,000 1,236,000

วัสดุอืน 200,000 200,000 21,000 1,066,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 1,000 310,000 311,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,000 20,000 155,000 526,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 100,000 3,065,000 7,253,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 150,000 150,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,500 10,000 59,000 145,500

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี แบบมีพนักพิง 
จํานวน 3 ตัว 4,500

เก้าอีนัง โครงทําจาก
เหล็กชุบโครเมียม 
จํานวน 300 ตัว

180,000 180,000

เครืองทํานําเย็น แบบ 
2 ก๊อก (แบบพลาสติก) 
จํานวน 2 เครือง

11,000

ตู้เก็บเอกสาร 15 
ลินชัก จํานวน 2 ตู้ 9,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานัก
งาน จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
พระทรง

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 
จํานวน 1 ชุด 8,500

โต๊ะเหลียม จํานวน 50 
ตัว

โทรศัพท์แบบไร้สายใช้
แบตเตอรี จํานวน 2 
เครือง

3,000

พัดลมโคจรแบบติด
เพดาน ขนาด 18 นิว 
จํานวน 2 เครือง

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที 2 จํานวน 
8  เครือง

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี สําหรับนัก
เรียนระดับชันมัธยม
ศึกษา จํานวน 150 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก
โต๊ะเดียวพร้อมเก้าอี 
สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 
100 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 
25 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง
ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานัก
งาน จํานวน 5 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 2 วัด
พระทรง

40,000 40,000

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 
จํานวน 1 ชุด 8,500

โต๊ะเหลียม จํานวน 50 
ตัว 90,000 90,000

โทรศัพท์แบบไร้สายใช้
แบตเตอรี จํานวน 2 
เครือง

3,000

พัดลมโคจรแบบติด
เพดาน ขนาด 18 นิว 
จํานวน 2 เครือง

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที 2 จํานวน 
8  เครือง

168,000 168,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี สําหรับนัก
เรียนระดับชันมัธยม
ศึกษา จํานวน 150 ชุด 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก

252,000 252,000

โต๊ะเดียวพร้อมเก้าอี 
สําหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 
100 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส

150,000 150,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 
25 ชุด โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง

40,000 40,000

ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง

700,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 150,000 35,000 640,000 50,000 407,200

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งกิงไม้ 
ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 
12 นิว จํานวน 1 
เครือง

26,000

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

13,000

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (แบบสะพาย) 
ขนาดเครืองยนต์ไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

10,500

เครืองพ่นสารเคมี 
ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
จํานวน 1 เครือง

90,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสารแบบปรับ
อากาศ ขนาด 24 ที
นัง(แบบดีเซล) จํานวน 
1 คัน โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร์

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 
คัน
รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 
6 ตัน จํานวน 1 คัน

2,400,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียร แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิว จํานวน 1 
เครือง

5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 82,000 120,000 270,000 1,754,200

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งกิงไม้ 
ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 
12 นิว จํานวน 1 
เครือง

26,000

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

13,000

เครืองตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง (แบบสะพาย) 
ขนาดเครืองยนต์ไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
จํานวน 1 เครือง

10,500

เครืองพ่นสารเคมี 
ชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
จํานวน 1 เครือง

90,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสารแบบปรับ
อากาศ ขนาด 24 ที
นัง(แบบดีเซล) จํานวน 
1 คัน โรงเรียน
เทศบาล 4 วัดไชย
สุรินทร์

3,000,000 3,000,000

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 
คัน

814,000 814,000

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 
6 ตัน จํานวน 1 คัน

2,400,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียร แบบมือถือ 
ขนาด 5 นิว จํานวน 1 
เครือง

5,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพชุมชนไร่รอ 530,000

โครงการติดตังเครือง
ออกกําลังกายและ
เครืองเด็กเล่นแทนของ
เดิมทีชํารุด บริเวณ
สวนสุขภาพในพืนที
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

450,000

โครงการทาสีอาคาร
ประถมชัน  ป.3  ทัง
ภายนอกและภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณบ้านเลขที 28/4 
ซอยเจตน์จําลอง 3/1

145,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํา ถนนดํารงค์
รักษ์

11,000,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง แยก
ต้นมะม่วง ถนน
บริพัตร

760,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง(K) 509,600

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง(ค่า K) 5,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประดิษฐ
ริบบินเพือพัฒนาอาชีพ
เสริม - ชุมชนท่าหิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพชุมชนไร่รอ 530,000

โครงการติดตังเครือง
ออกกําลังกายและ
เครืองเด็กเล่นแทนของ
เดิมทีชํารุด บริเวณ
สวนสุขภาพในพืนที
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

450,000

โครงการทาสีอาคาร
ประถมชัน  ป.3  ทัง
ภายนอกและภายใน  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
แก่นเหล็ก

300,000 300,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
บริเวณบ้านเลขที 28/4 
ซอยเจตน์จําลอง 3/1

145,000

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนํา ถนนดํารงค์
รักษ์

11,000,000

โครงการปรับปรุง
ไฟฟ้าส่องสว่าง แยก
ต้นมะม่วง ถนน
บริพัตร

760,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง(K) 509,600

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง(ค่า K) 5,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการประดิษฐ
ริบบินเพือพัฒนาอาชีพ
เสริม - ชุมชนท่าหิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมการทําสบู่
สมุนไพรและนํายาสระ
ผมสมุนไพร - ชุมชน
ไร่ขิง

20,000

โครงการอบมการทํา
ก๋วยเตียวลุยสวนและ
เค้กผลไม้นึง - ชุมชน
วัดลาด

20,000

โครงการอบรมการ
ถนอมอาหารแหนมสด
และข้าวทอด - ชุมชน
วัดเกาะ

20,000

โครงการอบรมการทํา
ขนมกรอบเค็มสามรส
และขนมเค้กแต่งหน้า 
- ชุมชนจันทราวาส

20,000

โครงการอบรมการทํา
โคมไฟด้วยเชือกไหม 
- ชุมชนสุรินทรฦๅชัย

20,000

โครงการอบรมการทํา
นํายาซักผ้าและนํายา
ปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้น
มะม่วง

20,000

โครงการอบรมการทํา
นํายาล้างจานและนํายา
ปรับผ้านุ่ม - ชุมชน
พระนครคีรี

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
ชีสระอินทร์

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
พระปรางค์

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
รถไฟ - ไชยสุรินทร์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการฝึกอาชีพ
เสริมการทําสบู่
สมุนไพรและนํายาสระ
ผมสมุนไพร - ชุมชน
ไร่ขิง

20,000

โครงการอบมการทํา
ก๋วยเตียวลุยสวนและ
เค้กผลไม้นึง - ชุมชน
วัดลาด

20,000

โครงการอบรมการ
ถนอมอาหารแหนมสด
และข้าวทอด - ชุมชน
วัดเกาะ

20,000

โครงการอบรมการทํา
ขนมกรอบเค็มสามรส
และขนมเค้กแต่งหน้า 
- ชุมชนจันทราวาส

20,000

โครงการอบรมการทํา
โคมไฟด้วยเชือกไหม 
- ชุมชนสุรินทรฦๅชัย

20,000

โครงการอบรมการทํา
นํายาซักผ้าและนํายา
ปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้น
มะม่วง

20,000

โครงการอบรมการทํา
นํายาล้างจานและนํายา
ปรับผ้านุ่ม - ชุมชน
พระนครคีรี

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
ชีสระอินทร์

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
พระปรางค์

20,000

โครงการอบรมการทํา
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ
นํายาล้างจาน - ชุมชน
รถไฟ - ไชยสุรินทร์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมการทํา
สบู่สมุนไพรและนํายา
ล้างจาน - ชุมชน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการอบรมการทํา
เสปรย์กันยุงตะไคร้
หอมและยาหม่อง
สมุนไพร - ชุมชนไร่
รอ

20,000

โครงการอบรมการทํา
หมอนรองคอและเบาะ
รองนัง - ชุมชนราม
ราชนิเวศน์

20,000

โครงการอบรมการทํา
อาหารว่างปอเปียะไส้
ผัก สาคูไส้ผักและหน้า
ตังไส้ผัก - ชุมชนหน้า
พระลาน

20,000

โครงการอบรมการ
สานตระกร้าพลาสติก
และนํายาปรับผ้านุ่ม - 
ชุมชนนามอญ

20,000

โครงการอบรมทําขนม
ข้าวฟางและข้าว
เหนียวแดงกวน - 
ชุมชนวิหารใหญ่ - 
ไตรโลก

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็กของ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมันคงของ
มนุษย์
เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี

รวม 51,058,760 1,978,230 10,822,560 3,891,000 2,646,000 68,720,220 4,679,340 19,459,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอบรมการทํา
สบู่สมุนไพรและนํายา
ล้างจาน - ชุมชน
ทรัพย์สิน

20,000

โครงการอบรมการทํา
เสปรย์กันยุงตะไคร้
หอมและยาหม่อง
สมุนไพร - ชุมชนไร่
รอ

20,000

โครงการอบรมการทํา
หมอนรองคอและเบาะ
รองนัง - ชุมชนราม
ราชนิเวศน์

20,000

โครงการอบรมการทํา
อาหารว่างปอเปียะไส้
ผัก สาคูไส้ผักและหน้า
ตังไส้ผัก - ชุมชนหน้า
พระลาน

20,000

โครงการอบรมการ
สานตระกร้าพลาสติก
และนํายาปรับผ้านุ่ม - 
ชุมชนนามอญ

20,000

โครงการอบรมทําขนม
ข้าวฟางและข้าว
เหนียวแดงกวน - 
ชุมชนวิหารใหญ่ - 
ไตรโลก

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็กของ
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมันคงของ
มนุษย์

123,200 123,200

เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เพชรบุรี

6,564,000 6,564,000

รวม 154,617,350 10,838,340 45,898,860 374,609,800
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 1

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 1

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00



งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 20,741,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 12,741,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 1,200,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 1,200,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 40,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 40,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2561  ถึง
เดือน  กันยายน 2562

ดอกเบียรับจํานํา รวม 11,500,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 11,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานํา ช่วงตังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง
เดือน  กันยายน 2562

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
ตังรับไว้สําหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอืนๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 8,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 2,400,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาลฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที 23 มกราคม 2557     

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,000,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาลฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที  23  มกราคม 2557          

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,600,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาลฯ 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที มท
 0801.5/ว 151.1 ลงวันที  23  มกราคม 2557          

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอ เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:31:07 หน้า : 1/1



ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  14,907,468 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,562,503 บาท
งบกลาง รวม 2,562,503 บาท
เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถินกรณีพิเศษในการยืมเงินสะสม
เทศบาลเป็นทุนหมุนเวียน ตามใบยืมที 24/48 ลงวันที 16 กันยายน 2548
    จํานวน  5,000,000 บาท และใบยืมที 6/49  ลงวันที 9 มีนาคม 2549
  จํานวน 10,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์ที
พึงได้จากธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส.) ของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง   

สํารองจ่าย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือรายจ่ายในกรณีจําเป็น (ถ้ามี)

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 2,300,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กรณีเบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ในวงเงิน 36,000,000
 บาท อัตราดอกเบียร้อยละไม่เกิน 15 ต่อปี (ดอกเบียเงินฝากประจําทีเป็น
หลักประกัน + 1.00) และวงเงินกู้ ธกส. 50,000,000 บาท อัตรา
ดอกเบีย MLR -1 ต่อปี    

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 228,503 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส
.ท. ฯ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,533,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดํารง
ตําแหน่งและปฎิบัติหน้าทีผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้ตรวจการประจํา
เขต และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 1 จํานวน 7 อัตรา   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 1

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินอืน จํานวน 1,000 บาท
กรณีมีขันค่าจ้างเหลืออยู่ 1.5 ขัน จึงจะถึงขันสูงของอันดับ หรือตําแหน่งให้
ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิมในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างทีถึงขันสูงของ
อันดับหรือตําแหน่งทีปรับให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 1 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,654,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,035,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
เพชรบุรี 1 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุ
บาล ฯ 1  ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ        

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 160,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุ
บาล ฯ 1 รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท.ฯ 

ค่าสมนาคุณ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการทีมาสอบสวนทางวินัยพนัก
งานสถานธนานุบาล ตามคําสังสํานักงาน จ.ส.ท.  

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาลฯ 1 หรือผู้แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และสําหรับพนักงานที
ปฏิบัติหน้าที
ในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําปี

ค่าอาหาร จํานวน 173,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 1  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่งตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ 

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 24,000 บาท
สําหรับจ่ายค่าตอบแทนการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 1 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ฯ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส
.ท.ฯ        
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ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 21,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้กับพนักงานสถานธนา
นุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 และเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานในวันจําหน่าย
ทรัพย์หลุดตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 240,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ใน
อัตรา 10 % ของเงินค่าจ้าง            

ค่าใช้สอย รวม 327,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 122,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ  เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ  หรือ  เข้าปกหนังสือของสถานธนานุบาล ค่าระวางบรรทุกสิงของ
ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ค่าบริการรับใช้ค่าติดตัง
ไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์รับจํานํา 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตสถานธนานุบาลฯ 1  
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอืน ๆ  ของสถาน
ธนานุบาลฯ 1

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 7,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาลฯ 1 
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 7,600 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินสถานธนานุบาลเทศบาลฯ 1  

ค่าวารสาร จํานวน 3,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน  และหนังสือพิมพ์ท้องถิน 
ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลฯ 1 โดยตังจ่ายตามชันของสถานธนา
นุบาล ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ             
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 35,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 35,000 บาท

1.ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมในการจัดเลียงรับรองแก่ผู้มาตรวจ
งานสถานธนานุบาลฯ 1  
2.ค่าพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ”วันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน” สํานักงานจ.ส.ท.ได้กําหนดให้เป็นวัน
ที 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและค่าพิธีการตามที
จ่ายจริง  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการของพนัก
งานสถานธนานุบาลฯ 1 ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนัก
งาน สธ.1   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิงก่อสร้าง
ของสถานธนานุบาลฯ 1

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล
เทศบาลฯ 1

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีใช้ในสํานักงานเครืองเขียนแบบ
พิมพ์ เช่น กระดาษ  แฟ้ม กระดาษไข สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ (ตัวจํานํา ใบเสร็จรับเงิน) แบบพิมพ์ต่าง ๆ นําดืม ธงชาติ  และวัสดุที
ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาลฯ 1   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับไฟฟ้า เครืองใช้
ไฟฟ้าต่าง ๆ ทีใช้งานในสํานักงานสถานธนานุบาลฯ 1 หรือวัสดุทีเกียวกับ
วิทยุทีมีไว้ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล ฯ 1 เช่น  สายไฟ หลอด
ไฟ ถ่านวิทยุ  ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีมีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัว
เรือน  เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว  ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อืนๆ และวัสดุทีใช้ใน
การทําความสะอาดทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาลฯ 1   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาลทีติดตังในและนอกอาคารส
ถานธนานุบาลฯ 1  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ทีต้องใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
กระดาษต่อเนือง ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
1.ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุอืนทีเกียวกับ
การเกษตร เพือใช้งานสถานธนานุบาลฯ 1
2.ค่าวัสดุอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใดๆ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 143,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานสถานธนานุบาล ฯ
 1

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ภายในอาคารสํานักงานสถานธนานุบาล
เทศบาลฯ 1   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่า
เลขหมายโทรศัพท์   ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าบริการโชว์เบอร์ ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลขใช้ในการติดต่อราชการ
ในงานต่างๆ ของสถานธนานุบาล ฯ 1 ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือ
พัสดุภัณฑ์  ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าแสตมป์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  
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งบลงทุน  เป็นเงิน 69,965 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,965 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 24,075 บาท
เครืองนับธนบัตร จํานวน 1 เครือง ราคา 24,075 บาท
- เป็นเครืองนับธนบัตรแบบตังโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบธนบัตรปลอมได้  ด้วยระบบ UV , MG , IR ทังสกุล ดอลล่าร์ ยู
โร และไทย (สกุลไทย ได้ทุกชนิดราคา)
- เหมาะสําหรับใช้งานหนัก  นับทังวัน
- นับได้เร็ว สูงสุดถึง 2,000 ฉบับ/นาที
-  ปรับความเร็วในการนับได้ 4 ระดับ  800 , 1200 , 1600 และ 2000
 ฉบับ/นาที  (มากกว่า 100 ฉบับต่อ 4 วินาที)
- ขนาดบรรจุธนบัตรในการนับ 300 ฉบับ  ช่องรับบรรจุได้ 200 ฉบับ 
-  มีหน้าจอแสดงผลด้วยสัญญาไฟแบบ LED แสดงผลได้มากกว่า 3 หลักมี
หน้าจอเสริม
-  มีเสียงเตือนเมือมีปัญหาในการนับธนบัตร
- ขนาดของเครือง 250 mm. x 260 mm. x 250 mm.(สูง x กว้าง x 
ลึก) 
-  ขนาดของธนบัตร 110 mm. x 50 mm. – 19 mm. x 90 mm. 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,400 บาท
เครืองตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารัวลงดินอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว ราคา 7,400
 บาท
- เป็นเครืองตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารัวลงดินอัตโนมัติทีมีไฟแสดงการทํางาน
และไฟเตือน ในกรณีทีเครืองตัดการทํางานหรือยกเลิกการใช้งานชุดโมดูล
 RCBO เพือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและแก้ไข้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(ไฟสีแดง จะแสดงเตือนให้รู้ว่ามีการถอดชุดโมดูล RCBO ออกจากเครือง
จะทําหน้าที ในการป้องกันเฉพาะไฟฟ้าลัดวงจร  และการใช้ไฟฟ้าเกิน
ขนาดเท่านัน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 28,490 บาท
1.เครืองอ่านบัตรประชาชนแบบ SMART CARD พร้อมโปรแกรมเชือม
เชือมโยงบันทึกข้อมูล จํานวน 1 เครือง ราคา 12,840 บาท  
- โปรแกรมส่วนเชือมโยง
- สามารถบันทึกชือ – นามสกุล – และทีอยู่จากบัตรประชาชน
แบบ SMART CARD ภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก
- สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าทีจอภาพ  จากบัตรประชาชน
แบบ SMART CARD ภายใน 9 วินาที
- โดยสามารถทํางานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้ต่อ
เนืองไม่ติดขัด
2.เครืองสํารองกระแสไฟฟ้า  จํานวน 1 เครือง  ราคา 5,650  บาท
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 KVA   (600 Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  
3.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 
ราคา 10,000 บาท
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)             
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
-  สามารถใช้ได้กับ A4 ,  Letter , Legal และ Custom

ครุภัณฑ์อืน จํานวน 10,000 บาท
กล้องวงจรปิด จํานวน 2 ตัว ราคา 10,000 บาท
- เป็นกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที (Analog Fixed Camera)
-  ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horiaontal
-  สามารถแสดงภาพได้ทังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
-  มีความไวแสงน้อยสุด  ไม่มากกว่า 0.5 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color)         
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image  Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว
- มีความยาวโฟกัลป์ล่าสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัส
สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพเทียบกับสัญญาณ
รบกวน (Signal to Noise Ratio ) ไม่น้อยกว่า 46 dB
- มีช่องเชือมต่อ (Connector) แบบ BNS จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 8,088,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 8,088,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 2,400,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิน เพือจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี  

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 4,000,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลเทศบาล ฯ 1  

วันทีพิมพ์ : 12/12/2561  13:31:25 หน้า : 7/8



ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 88,000 บาท
สําหรับจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ฯ

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,600,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1 
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับจริง

2558 2559 2560

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทัวไป 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ค่าธรรมเนียม 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าขายเศษของ 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล 2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่ายจริง

2558 2559 2560

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00



งบกลาง 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 13,751,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 9,151,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 600,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 600,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 50,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 50,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562

ดอกเบียรับจํานํา รวม 8,500,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 8,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานํา ช่วงตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน
กันยายน 2562

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท
ตังรับไว้สําหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอืน ๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 4,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,380,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิ ทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,300,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิ ทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 920,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินกําไรสุทธิ ทีจะได้จากการดําเนินการของสถานธนา
นุบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอ เมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  9,987,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,315,000 บาท
งบกลาง รวม 2,315,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 195,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถินกรณีพิเศษ ในกรณียืมเงินสะสม
ของเทศบาลเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามใบยืมที 41/2554 ลงวัน
ที 8 กรกฎาคม 2554 จํานวน 30,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบีย
เงินฝากออมทรัพย์ทีพึงได้จากธนาคารของรัฐบาล (ธ.ก.ส) ของยอดเงินยืม
เงินสะสมคงค้าง  

สํารองจ่าย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือรายจ่ายในกรณีจําเป็น (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับ
ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ในอัตราดอกเบียเงินฝาก
ประจํา 6  เดือน ทีเทศบาลได้รับ บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในวง
เงิน 10,000,000 บาท และอัตราดอกเบีย MOR-2% ต่อปี ในวง
เงิน 50,000,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 110,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล สําหรับจ่าย เป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุ
บาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมาแล้วตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.ฯ  

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,550,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,550,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลผู้ดํารง
ตําแหน่งและปฏิบัติหน้าทีผู้จัดการ สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจํา พนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2 จํานวน 5 อัตรา  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 913,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 2 ผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ ฯ  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล 2

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2 รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบฯ  

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขันสูงของตําแหน่ง 

ค่าสมนาคุณ จํานวน 500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการทีมาสอบสวนทางวินัยพนัก
งานสถานธนานุบาล ตามคําสังสํานักงาน จ.ส.ท.  

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 140,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้ตรวจการสถานธนานุ
บาลฯ 2 หรือผู้แทนผู้ตรวจการ สถานธนานุบาล และสําหรับพนักงานที
ปฏิบัติหน้าทีในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
.ฯ

ค่าอาหาร จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการ ให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2 ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ฯ 

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 45,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชัวคราวของพนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2  ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด ให้กับพนักงานสถานธนา
นุบาลฯ 2 และเจ้าหน้าทีทีมาปฏิบัติงานในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 84,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส
.ท.ฯ

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 140,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 2 ใน
อัตรา 10% ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือของสถานธนานุบาล  ค่าระวางบรรทุกสิงของ
ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึง
อย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์รับจํานํา
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตของสถานธนานุบาลฯ 2  
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอืนๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่ายให้หน่วยงานอืนของสถานธนานุบาลฯ 2
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 5,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลฯ 2 
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 7,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาลฯ 2
ค่าวารสาร จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิน         
ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลฯ 2 โดยตังจ่ายตามชันของสถานธนา
นุบาล ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 32,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 32,000 บาท

1.ค่ารับรอง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมในการจัดเลียงรับรองแก่ผู้มาตรวจ
งานสถานธนานุบาลฯ 2 ตังจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการสถานธนานุบาล
2.ค่าพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน” สํานักงาน จ.ส.ท. ได้กําหนดให้เป็น
วันที 12 พฤษภาคม ของทุกปี ค่ารางวัล หรือเงินรางวัลทีจ่ายให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ ทีทําประโยชน์ให้แก่สถานธนานุบาล ค่าช่อดอกไม้ พวง
มาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในรายจ่าย
ประเภทนี ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเกียวเนืองกับการเดินทางไปราชการ ฝึก
อบรมและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล  ทีได้รับคําสังให้เดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.ฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 60,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิงก่อ
สร้าง ของสถานธนานุบาลฯ 2
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาลฯ 2
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ค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของทีใช้ในสํานักงาน เครืองเขียนแบบ
พิมพ์  เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ เครืองดับเพลิง ธงชาติ นําดืมและวัสดุทีใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์รับ
จํานําของสถานธนานุบาลฯ 2 ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีเกียวกับไฟฟ้า  เครืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  ทีใช้
ภายในสํานักงานสถานธนานุบาลฯ 2 หรือวัสดุทีเกียวกับวิทยุทีมีไว้ใช้ใน
กิจการของสถานธนานุบาลฯ  2  เช่น  สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีมีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือใน
ครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อืนๆ และวัสดุทีใช้ใน
การทําความสะอาดทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาลฯ 2 ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้
เหล็ก ทราย  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิง หรือนํามันหล่อลืน หรือนํา
กลัน และอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้สําหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือ
เครืองจักรกลต่าง ๆ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาล 2 ทีติดตังในและนอกอาคา
รสถานธนานุบาลฯ 2      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้กับเครือง
คอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์  แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
1.ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 1,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุทีเกียวกับการ
เกษตร เพือใช้ในงานสถานธนานุบาลฯ 2
2.ค่าวัสดุอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใดๆ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในอาคารสํานักงานสถานธนานุบาลฯ 2

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปา ทีใช้ภายในอาคารสํานักงานสถานธนานุ
บาลฯ 2 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์ ทีใช้ในการติดต่อราชการในงาน
ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลฯ 2 เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือ
พัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ 

งบลงทุน  เป็นเงิน 14,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 9,500 บาท

1.เก้าอีสํานักงาน สําหรับพนักงาน จํานวน 3 ตัว ราคา 7,500  บาท 
มีรายละเอียดดังนี
- เก้าอีพนักพิง 
- ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พร้อมล้อ
- มีทีเท้าแขน 
- ปรับระดับสูงตําของเก้าอีได้  
2. เครืองโทรศัพท์ สําหรับใช้ในการติดต่อสือสารกับบุคคลภาย
นอก จํานวน 1 เครือง ราคา 2,000  บาท มีรายละเอียดดังนี
- โทรศัพท์ไร้สาย
- หน้าจอแสดงผล LCD

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง ราคา 5,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
- มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 4,660,700 บาท
รายจ่ายอืน รวม 4,660,700 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,300,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลฯ 2 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 60,700 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 920,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 2

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,380,000 บาท
สําหรับจัดสรรเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิน เพือจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี
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