
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักปลัดเทศบาล)   รวม     1,799,400    บาท 
 
งบด าเนินงาน                  รวม     1,273,000    บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ      รวม     1,933,000    บาท 
ค่าตอบแทน          รวม          5,000     บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าใช้สอย          รวม       500,000    บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     จ านวน   100,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ประปา 
โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (2)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  จ านวน   250,000   บาท 
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ดังนี้ 
 



1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161) 
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของ

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161) 

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161) 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162) 

5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 162) 

6. โครงการบ าบัดฟ้ืนฟผูู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 198) 

7. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่น  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163) 

                   (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน  200,000 บาท) 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  50,000  บาท) 

  (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                จ านวน 150,000   บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุ งรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์
ปูองกันฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

ค่าวัสดุ                      รวม       588,000    บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน          จ านวน     10,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรม



ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248              
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         จ านวน  20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน  10,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง          จ านวน  20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน     50,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ านวน    300,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน   200,000  บาท) 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  100,000  บาท) 

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์       จ านวน       20,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่               
9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร       จ านวน        5,000   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(9) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน        3,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 



(10) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย       จ านวน       10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (11) ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร ์       จ านวน       10,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(12) ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง       จ านวน     100,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(13) ประเภทวัสดุอื่นๆ              จ านวน       30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ 
มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 



2. หมวดค่าสาธารณูปโภค         รวม         180,000    บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า        จ านวน     120,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส าหรับศูนย์ปูองกัน (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ า)  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา        จ านวน       20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์ปูองกันฯ  และอ่ืน ๆ              
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์       จ านวน       20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นบริการค่าโทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ            
ที่ใช้ในการติดต่อราชการ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน       20,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์ปูองกันฯ (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ า) ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 

งบลงทุน           รวม        526,400     บาท 
3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          รวม         526,400    บาท  
ค่าครุภัณฑ์           รวม         476,400    บาท  
      (1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม           70,400    บาท  

 1) ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร      จ านวน            9,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อนกระจก 
พร้อมฐาน จ านวน 2 ใบ เป็นเงิน 9,000 บาท   ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 237)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
       2) ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี      จ านวน  9,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
9,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 237)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  



  3) ค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์                จ านวน        20,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ แบบ 3 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 
910x450x1,800 มิลลิเมตร จ านวน 2 ใบ ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 241)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
       4) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง                  จ านวน        32,400    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 
บีทียู แบบแขวนหรือตั้งพ้ืน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท 
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 242) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร               รวม        139,000   บาท 
    1) ค่าจัดซื้อท่อสแตนเลส          จ านวน        80,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสแตนเลสยาว 20 เมตร ส าหรับโรงสูบน้ า 
หมู่ที่ 1 เป็นเงิน  40,000 บาท 
        - แท่นปูนรองรับท่อสแตนเลส   เป็นเงิน  40,000 บาท 
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปี               
พ.ศ.2561-2564 หน้า 245) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      2) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหางนาค      จ านวน         35,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหางนาค เครื่องยนต์เบนซิน 
ขนาดสูบไม่น้อยกว่ า 6 .5 แรงม้า  ท่อสูบไม่น้อยกว่ า  5 นิ้ ว               
พร้อมสายผ้าใบ จ านวน 2 ชุด/ปี ชุดละ 17,500 บาท เป็นเงิน 
35,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 239) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
     3) ค่าจัดซื้อสายยางส่งน้ าส าหรับเครื่องสูบน้ า     จ านวน         24,000   บาท 
เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ส า ย ย า ง ส่ ง น้ า ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง สู บ                   

ขนาด ø 5 นิ้ว จ านวน 3 ม้วน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน  24,000 
บาท ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้า 245) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  (3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      รวม         24,000   บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์        จ านวน         24,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ–ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 
25 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 24,000  
บาท   ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 242) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  (4) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง              รวม       160,000    บาท 
 1) ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงส าหรับใช้นอกอาคาร     จ านวน        40,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงส าหรับใช้นอกอาคาร เป็นผ้า
เคลือบน้ ายากันไฟแบบแยกเสื้อกับกางเกง พร้อมรองเท้าดับเพลิง 
ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ กันสารเคมี ความร้อน พ้ืนและหัวรองเท้า
เป็นเหล็ก และหมวกกันไฟแบบมีหน้ากากเปิด – ปิด จ านวน 2 ชุด 
ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ตั้งงบประมาณตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 239)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

2) ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง                         จ านวน       120,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1.5 นิ้ว  ยาว 20 เมตร  จ านวน 6 เส้น ๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 120,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 240)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 (5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            รวม          33,000  บาท 
     1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับส านักงาน                   จ านวน         16,000   บาท 
         จ านวน 1 เครื่อง       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน 
1  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2560  



( ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี  พ . ศ .  2 5 6 1 -2 5 6 4               
หน้า 237) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
     2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี                  จ านวน         17,000    บาท 
         จ านวน 1 เครื่อง   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 1  
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2560 
(ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 237)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

(6) ประเภทค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     รวม          50,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่              
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
 
       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม         50,000   บาท 

              (1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน      50,000   บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิ่ งก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของงานปูองกันฯ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
ฯลฯ  ตามความจ าเป็น  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด          
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 


