หน้ า 1 จาก 88
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 186,763,800 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
23,353,100
งานบริหารทัวไป
รวม
12,159,300
งบบุคลากร
รวม
3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
1,133,300
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้
270,000
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้
270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้
324,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุ การ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
และทีปรึกษานายกเทศมนตรี ตังจ่ายจากเงินรายได้
1,673,700
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
7,885,300
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
5,314,700
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 14 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้
218,400
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
314,400
เงินประจําตําแหน่ ง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ าย
อํานวยการ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ ายบริหารงาน
ทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้
246,300
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

บาท

บาท

บาท

หน้ า 2 จาก 88
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 12 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

1,664,500

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

127,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นกรณี พเิ ศษ
(เงินรางวัลประจําปี ) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ให้กบ
ั พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ตามหลักเกณฑ์ จํานวน
450,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียประชุม
ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ และการตรวจ
กระดาษคําตอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติม
และค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินยั พนักงานส่วน
ท้องถิน ฯลฯ หรือเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง จํานวน 53,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม

10,077,800

จํานวน

503,000

บาท

จํานวน

130,000

บาท

ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการสภาเทศบาล
เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน
เบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ
และเพือจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการการเช่าทีดิน
เพือเกษตรกรรม (คชก.) ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารเช่าทีดิน
เพือการเกษตร พ.ศ.2524 มาตรา 18 วรรคสาม หรือเพือจ่าย
เป็ นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ทีได้รบ
ั การแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
807,800 บาท

หน้ า 3 จาก 88
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมา
ปฏิบตั ริ าชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสท
ิ ธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

124,800

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และอาคารอเนกประสงค์
จํานวน 300,000 บาท (3 คน X 8,333 บาท X 12 เดือน)
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครือง
ปริมาณการถ่ายขันตํา 20,000 แผ่นต่อเดือน อัตรา 5,400
บาท แผ่นที 20,001 ขึนไป ค่าบริการแผ่นละ 0.25 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
และค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ
จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าทรัพย์สน
ิ และวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าเบียประกันรถยนต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
และค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
จํานวน 150,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

6,460,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการรับรองและพิธีการ
แยกรายละเอียด ดังนี
- ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจเยียม หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าเครืองพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จา่ ย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และ
ค่าใช้จา่ ยอืน ซึงจําเป็ นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง หรือต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคลทีมาตรวจเยียมหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ
โดยตังจ่าย ตามหลักเกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตรา
ไม่เกินปี ละ ร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปี งบประมาณทีล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาล และเงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ จํานวน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

- ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมต่างๆของเทศบาล เช่น
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รบ
ั การแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจน
การประชุมต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ

บาท
650,000 บาท

บาท

หน้ า 4 จาก 88
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็ นต้องจ่ายเกียวกับการ
รับรอง จํานวน 50,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพือจ่ายเป็ นค่าชดใช้คา่ เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามคําพิพากษาของศาล หรือคําสังจ่ายตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ.2539
และค่าเบียเลียงหรือค่าป่ วยการพยาน และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

150,000

บาท

2. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผูบ
้ ริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

400,000

บาท

3. โครงการจัดงานทุง่ ทานตะวันบาน ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานทุง่
ทานตะวันบาน ประจําปี 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 107 ลําดับ
ที 2 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั น โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนาที 3.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศ
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

50,000

บาท

4. โครงการเทศบาลตําบลโคกตูมเมืองสะอาดอย่างยังยืน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ตามโครงการเทศบาลตําบลโคกตูมเมืองสะอาดอย่างยังยืน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560 - 2562 หน้าที 128 ลําดับที 26 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน

จํานวน

20,000

บาท

5. โครงการปกป้ องสถาบัน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
ปกป้ องสถาบัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 100 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยใน
ชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

10,000

บาท
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6. โครงการปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กบ
ั ประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กบ
ั ประชาชน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562
หน้าที 100 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

10,000

บาท

7. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของเทศบาล
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําวารสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาล
จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทํารายงานกิจการประจําปี ของเทศบาล
จํานวน 300,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 130 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทาง
การพัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

600,000

บาท

8. โครงการเลือกตังผูบ
้ ริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตังนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 129
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

2,500,000

บาท

9. โครงการวันเทศบาล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ตามโครงการวันเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 129 ลําดับ
ที 2 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที 5.2 ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

20,000

บาท

10.โครงการวันปิ ยมหาราช
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการวันปิ ยมหาราช ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 102 ลําดับ
ที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.7 ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน
และสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

10,000

บาท

11.โครงการวันพ่อ 5 ธันวามหาราช และวันแม่ 12 สิงหา
มหาราชินี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามโครงการวันพ่อ 5 ธันวามหาราช และวันแม่ 12 สิงหา
มหาราชินี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 102 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.7 ส่งเสริมภูป
ิ ญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

500,000

บาท
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12.โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพือการท่องเทียว
ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการปลูกทานตะวัน
ตามโครงส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพือการท่องเทียว
ประจําปี 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 107 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั น โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางการพัฒนาที 3.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศ (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

400,000

บาท

13.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับผูบ
้ ริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรม ตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบ
้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 137 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 5
แนวทางการพัฒนาที 5.5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

80,000

บาท

14.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพ ผูบ
้ ริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน ตามโครงอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพ ผูบ
้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปี 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 137 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5
แนวทางการพัฒนาที 5.5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

460,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 7 คัน
1. รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง (รถตู)้ ทะเบียน
นข 2555 เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 9 ปี ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 11,700 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ
และค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท รวมเป็ นเงิน 71,700 บาท
2. รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง (รถตู)้ ทะเบียน
นข 1840 เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 12 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 11,700 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 70,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 81,700 บาท
3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะแค็ป)
ทะเบียน ป 8507 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 21 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 12,800 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 71,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 84,300 บาท
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4. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู)
ทะเบียน กจ 7861 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 9 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 12,800 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 72,800 บาท
5. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน(รถกระบะแค็ป)
ทะเบียน บน 2003 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 9 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 12,800 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 72,800 บาท
6. รถยนต์นงธรรมดา
ั
(รถเก๋ง) ทะเบียน กค 3000 เครืองยนต์
เบนซิน อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 11,900 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
50,000 บาท รวมเป็ นเงิน 61,900 บาท
7. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบธ 815 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 18 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน 14,800 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

1,220,000

บาท
200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ผงซักฟอก
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ นํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อม
บํารุงรักษา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามัน
จาระบี นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

180,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยจัดซือวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานรองบันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

200,000

บาท

วัสดุอืน

จํานวน

250,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของสํานักงานเทศบาล
อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

1,590,000

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว
และค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบํารุง
คูส่ ายโทรศัพท์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณี ย์ เช่น ค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข
ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณี ย์ ในกิจการของเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

120,000

บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จา่ ย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เครืองปรับอากาศ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อม
ติดตัง จํานวน 7 เครือง เพือใช้ทดแทนของเดิมทีชํารุด
เสือมสภาพหรือมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ขึนไป
และเพือติดตังใหม่ทห้
ี องปรับปรุงใหม่ ดังนี
1. เครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU จํานวน 1 เครือง
ราคา 18,000 บาท (ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) ใช้สาํ หรับหน้าห้องนายกเทศมนตรี
2. เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 1 เครือง
เป็ นเงิน 33,000 บาท (ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) ใช้สาํ หรับห้องปลัดเทศบาล

จํานวน

170,000

บาท

รวม
รวม

1,694,000

จํานวน

271,000

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุทีถูกกําหนดไว้ในประเภทต่าง ๆ เช่น
มิเตอร์นํา -ไฟฟ้ า ตะแกรงกันระยะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
บาท
1,200,000 บาท

บาท
1,694,000 บาท
บาท

หน้ า 9 จาก 88
3. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จํานวน 5 เครือง
ราคาเครืองละ 44,000 บาท เป็ นเงิน 220,000 บาท (ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
ใช้สาํ หรับห้องทะเบียนฯ จํานวน 1 เครือง
ห้องสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 เครือง
ห้องจัดเก็บภาษี จํานวน 1 เครือง
ห้องประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 เครือง
และหน้าห้องทะเบียนราษฎร จํานวน 1 เครือง
โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ราคาทีกําหนดเป็ นราคาทีรวมค่าติดตังพร้อมอุปกรณ์
ตามมาตรฐาน
2. ต้องได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
3. ต้องเป็ นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด
ทังหน่ วยส่งความเย็นและหน่ วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
4. มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่ นละออง และ
สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
5. มีความหน่ วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560
- 2562 หน้าที 125 ลําดับที 16 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
1. โครงการขยายจุดติดตังชุดลูกข่ายเครืองรับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัตช
ิ นิดไร้สาย (ชุดภาครับ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือ ชุดลูกข่าย เครืองรับกระจายเสียงทางไกล
อัตโนมัติ ระบบ UHF 420.200 MHZ (ชุดภาครับ)
พร้อมติดตัง จํานวน 11 ชุดๆ ละ 45,000 บาท
เป็ นเงิน 495,000 บาท ใช้สาํ หรับติดตัง ทีบริเวณสํานักงาน
เทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 1 ชุด และบริเวณตลาด
โคกตูม จํานวน 10 ชุด (เพิมจุดจากของเดิม)
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ชุดลูกข่าย(ชุดภาครับ) 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
- เครืองรับสัญญาณจากชุดควบคุม จํานวน 1 เครือง
- เสาอากาศพร้อมขายึด จํานวน 1 ต้น
- สายต่อเสาอากาศ จํานวน 1 ชุด
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 8x15 นิว
(จํานวน 4 ตัว/ชุด) จํานวน 1 ชุด
- แผงสําหรับงานติดตังพร้อมน๊อตยึด จํานวน 1 ชุด
(เป็ นราคาจัดซือตามท้องตลาดในปัจจุบน
ั เนืองจากครุภณ
ั ฑ์
ทีจัดซือไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
แนวทางการพัฒนาที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนรู ู ข
้ องประชาชน(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

495,000

บาท

หน้ า 10 จาก 88
2. โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านดงจําปา 1
หมูท
่ ี 1 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสาย ระบบใช้
สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตัง ใช้สาํ หรับติดตังที
ชุมชนบ้านดงจําปา 1 หมูท
่ ี 1 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm
ชนิดมีสลิง ความยาว 7,400 เมตร
2. ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์
ชนิดกันนํา พร้อม Matching Line
Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 25 ตัว
3. Power Mixing Amprifier 2,000 W จํานวน 1 ตัว
(มี Mixer, tuner, usb, sd gard ในตัว)
4. DVD – MP 3 Player จํานวน 1 เครือง
5. Dynamic Microphone with Goose Stand
จํานวน 1 ตัว
6. ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด)
(เป็ นราคาจัดซือตามท้องตลาดในปัจจุบน
ั เนืองจากครุภณ
ั ฑ์ที
จัดซือไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 78 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2
แนวทางการพัฒนาที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้
ของประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

322,000

บาท

3. โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย
ชุมชนบ้านท่าเดือ-คงเจริญ หมูท
่ ี 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสาย
ระบบใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชนบ้านท่าเดือ-คงเจริญ
หมูท
่ ี 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด ประกอบด้วย
1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm
ชนิดมีสลิง ความยาว 2,800 เมตร
2. ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์
ชนิดกันนํา พร้อม Matching Line
Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 10 ตัว
3. Power Mixing Amprifier 1,000 W จํานวน 1 ตัว
(มี Mixer, tuner, usb, sd gard ในตัว)
4. DVD – MP 3 Player จํานวน 1 เครือง
5. Dynamic Microphone with Goose Stand
จํานวน 1 ตัว
6. ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด)
(เป็ นราคาจัดซือตามท้องตลาดในปัจจุบน
ั เนืองจากครุภณ
ั ฑ์ที
จัดซือไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 79 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ู ข
้ องประชาชน
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

142,000

บาท

หน้ า 11 จาก 88

จํานวน

164,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่อาํ เภอเมืองลพบุรี
จํานวน 25,000 บาท ไปดําเนินการตามโครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอเมือง
ลพบุรี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 135 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
และสร้างนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี

รวม
รวม
จํานวน

25,000

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,651,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองวิชาการและแผนงาน และเงินเพิม พ.ต.ก.ตําแหน่ ง
นิตก
ิ ร ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

121,200

4. โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชนบ้านหมู่ 8
สามัคคี หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือลําโพง พร้อมติดตัง ใช้สาํ หรับติดตัง
เพิมเติมจากเสียงตามสายของเดิมทีชุมชนบ้าน
หมู่ 8 สามัคคี หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
ประกอบด้วย
1. สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm
ชนิดมีสลิง ความยาว 4,000 เมตร
2. ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์
ชนิดกันนํา พร้อม Matching Line
Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 23 ตัว
(รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด)
(เป็ นราคาจัดซือตามท้องตลาดในปัจจุบน
ั เนืองจากครุภณ
ั ฑ์
ทีจัดซือไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 84 ลําดับที 21 ยุทธศาสตร์ที 2
แนวทางการพัฒนาที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ู ้
ของประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

บาท
3,079,000 บาท
3,079,000 บาท
2,602,800 บาท

บาท

หน้ า 12 จาก 88
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการกองวิชาการ
และแผนงาน หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไป หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
และแผนงาน และหัวหน้าฝ่ ายบริการและเผยแพร่วช
ิ าการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

121,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

233,800

บาท

รวม
รวม
จํานวน

572,000

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

42,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําและเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าเล่ม ทําปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ,ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ,ค่าจัดทําป้ ายประสัมพันธ์ตา่ งๆ , ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองวิชาการและ
แผนงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

300,000

จํานวน

150,000

บาท

2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาและเทศบัญญัตงิ บประมาณ
จํานวน
รายจ่ายประจําปี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
และเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี ตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาและเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 129 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา

50,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
52,000 บาท
10,000 บาท

บาท

บาท
30,000 บาท

หน้ า 13 จาก 88
3. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 130 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์
ที 5 การบริการประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

30,000

บาท

4. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคนิคการเขียนโครงการ
และการประเมินความคุม
้ ค่าของโครงการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรมพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างตามโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคนิค
การเขียนโครงการและการประเมินความคุม
้ ค่าของโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 137 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที 5.5 พัฒนาระบบแรงจูงใจคุณภาพชีวต
ิ การทํางานเพือ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจของข้าราชการ

จํานวน

30,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

220,000
100,000

บาท
บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
ตังจ่ายเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุอืน

จํานวน

10,000

บาท

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ทีถูกกําหนดไว้ในประเภทต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

หน้ า 14 จาก 88
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,471,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง
และเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

77,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้
และหัวหน้าฝ่ ายแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

121,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี จํานวน 14 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

1,960,500

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

108,900

บาท

รวม
รวม
จํานวน

718,500

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

160,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
7,753,100 บาท
7,753,100 บาท
5,485,500 บาท

บาท
บาท
30,000 บาท

200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําและเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสารค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และการบริการอืนทีจําเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ าน ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

219,000

บาท
บาท

20,000

หน้ า 15 จาก 88
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรให้แก่ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

140,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 4 คัน
1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู)
ทะเบียน กง 2669 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 13 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 11,100 บาท
2. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กขพ 186 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 13 ปี ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 11,700 บาท
3. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กช 6147 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 5 เดือน ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 3,100 บาท
4. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กช 6148 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 5 เดือน ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 3,100 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

29,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

299,500

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ปลัก
ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์
เบาะรถยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

15,000

บาท

2. โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประจําปี 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 135 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์
ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที 5.4 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรม
การทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่

บาท
100,000 บาท

หน้ า 16 จาก 88
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

79,500

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์สาํ หรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับ
หมึก เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

216,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุ
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

35,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า ปลัก เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง
ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้างต่าง ๆ เช่น ไม้
นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของอาคารงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตําบลโคกตูม ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

71,400

บาท
บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
216,400 บาท
110,000 บาท
10,000 บาท
บาท

บาท
10,000 บาท

60,000

หน้ า 17 จาก 88
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือให้มาซึงบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคูส่ าย โทรศัพท์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

3,000

บาท

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จา่ ย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

8,400

บาท

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,691,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

246,300

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 9 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

1,312,400

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

118,700

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมา
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

1,678,400

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

23,400

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําทีมีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

บาท
2,583,200 บาท
2,583,200 บาท
905,800 บาท

บาท
43,400 บาท
10,000 บาท

หน้ า 18 จาก 88
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม

895,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมวัน อปพร.ประจําปี 2560
(วันที 22 มีนาคม 2560) เช่น ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
หน้าที 101 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของ
ชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

30,000

บาท

3. โครงการจัดอบรมให้ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานที ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้าง
เหมาตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 101 ลําดับ
ที 10 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็ง
ของชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

30,000

บาท

4. โครงการเตรียมความพร้อมป้ องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ แจ้งเตือนภัย
และรายจ่ายอืนตามโครงการจัดตังศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และดินโคลน
ถนน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 100 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนและความปลอดภัย
ในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

30,000

บาท

5. โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัย
ในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ ของประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร เครืองดืม และรายจ่ายอืนตามโครงการ
ปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สน
ิ ของประชาชน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 101 ลําดับ
ที 8 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนว
ทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนและ
ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

5,000

บาท

หน้ า 19 จาก 88
6. โครงการป้ องกันและลดอุบต
ั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปี ใหม่ 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ป้ ายประชาสัมพันธ์ และ
รายจ่ายอืน ตามโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 100 ลําดับ
ที 5 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน
และความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

20,000

บาท

7. โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ป้ ายประชาสัมพันธ์
และรายจ่ายอืน ตามโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 หน้าที 100
ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของ
ชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

20,000

บาท

8. โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กซ้อมแผนป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยระดับท้องถิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานที ค่าอาหาร ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 100
ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของ
ชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

50,000

บาท

9. โครงการฝึ กอบรม “อาสาสมัครเยาวชนป้ องกันไฟป่ า
และหมอกควัน” เพือจัดการปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัครเยาวชนป้ องกันไฟ
ป่ าและฝึ กซ้อมการป้ องกันไฟป่ า เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานที ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้าง
เหมาตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 111
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

30,000

บาท

10.โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีงานป้ องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที
งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานทีค่าอาหาร ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้าง
เหมาตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 101
ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของ
ชุมชนและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

30,000

บาท

หน้ า 20 จาก 88

11.โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
(หลักสูตรจัดตัง) ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานของ
อปพร. เช่น ค่าวิทยากรค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเช่าทีพัก และค่าจ้างเหมา
ตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 99 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนและความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

300,000

บาท

12.โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน) ประจําปี 2560
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานของ
อปพร. เช่น ค่าวิทยากรค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าของที
ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเช่าทีพัก และค่าจ้างเหมาตาม
โครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้าที 99 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที 2.6 ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนและความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

200,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 3 คัน
1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ทะเบียน บท 9254
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 9 ปี (รถกระบะตอนเดียว)
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 10,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท
2. รถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์ ทะเบียน บบ 1335
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 8 ปี ค่าซ่อมกลาง
ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 35,000 บาท
3. รถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-9298
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าซ่อมกลาง
ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 35,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี
ยางนอก ยางใน นํากลัน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

740,000
300,000

บาท
บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

230,000

บาท

หน้ า 21 จาก 88
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือคลุม
ดับเพลิง หมวกรองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากาก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุเครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เสือคลุมดับเพลิง
ท่อดูดนําดับเพลิง หัวฉี ดนําดับเพลิง ข้อต่อต่าง ๆ ประเก็น
ข้อต่อ คลิปท่อดูดนําดับเพลิง นํายาโฟมดับเพลิง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุอืน

จํานวน

10,000

บาท

รวม
รวม

430,000

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม

160,000

บาท

จํานวน

160,000

บาท

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืน ๆ ของงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุทีถูกกําหนดไว้
ในประเภทต่าง ๆ เช่น โซ่เลือยยนต์ บาร์เลือย ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์อืน
จัดซือเลือยโซ่ยนต์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ เครืองยนต์ ขนาด 3 แรง
แผ่นบังคับโซ่ ขนาด 18 นิวจํานวน 2 เครือง ราคาเครือง
ละ 35,000 บาท เป็ นเงิน 70,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
จัดซือตามราคาตามท้องตลาดปัจจุบน
ั เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 128 ลําดับที 29 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
1. โครงการติตตังสัญญานไฟกระพริบจราจร แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือสัญญาณไฟกระพริบจราจร แบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) อุปรณ์ พร้อมติดตัง
จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท
เป็ นเงิน 160,000 บาท ใช้สาํ หรับติดตังในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม ดังนี
1. บริเวณสีแยกปาปี หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
จํานวน 1 จุด (สัญญาณสีแดง)
2. บริเวณทางออกชุมชน พล.รพศ. หมูท
่ ี8
ตําบลนิคมสร้างตนเอง จํานวน 1 จุด (สัญญาณสีแดง)
3. บริเวณสามแยกวัดบ่อ 6 หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
จํานวน 1 จุด (สัญญาณสีแดง)

บาท
270,000 บาท

หน้ า 22 จาก 88
4. บริเวณสามแยกบ้านซับราง หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
จํานวน 1 จุด (สัญญาณสีแดง)
5. บริเวณถนนสายบ้านซับรางฝังตรงข้ามสามแยกบ้านซับราง
หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง จํานวน 1 จุด
(สัญญาณสีเหลือง)
รายละเอียดตามแบบทีกรมทางหลวงกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้า 125 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทาง
การพัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพ
การให้บริการแก่ประชาชน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,333,200

บาท
3,660,200 บาท
3,660,200 บาท
2,657,800 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

67,200

บาท

เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

103,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

793,200

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

38,800

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

673,000

จํานวน

36,000

บาท
บาท
5,000 บาท

67,000

บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

26,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการใด ๆ ของ
กองการศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

355,000

จํานวน

100,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 5 คัน
1. รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง (รถตู)้ ทะเบียน
นข 761 เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 16 ปี ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 10,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ
และค่าแรง เป็ นเงิน 70,000 บาท รวมเป็ นเงิน 80,000 บาท
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ทะเบียน กง 1084
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 12 ปี (รถกระบะ 4 ประตู)
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 12,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 58,200 บาท
รวมเป็ นเงิน 70,200 บาท
3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ทะเบียน กจ 7704
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 9 ปี (รถกระบะ 4 ประตู)
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 12,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 58,200 บาท
รวมเป็ นเงิน 70,200 บาท
4. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษต 772 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน 14,800 บาท
5. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษต 773 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน 14,800 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

250,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

240,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท

บาท
5,000 บาท

บาท
50,000 บาท
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วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ตะปู ไม้ หิน ทราย
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

100,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกปรินเตอร์ แผ่น CD แผ่น DVD เม้าส์ คีย์บอร์ด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา รวมถึง
ค่าใช้จา่ ยเพือให้ได้มาซึ งบริการดังกล่าว และค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าบํารุงคูส่ ายโทรศัพท์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

11,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กบ
ั กองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

8,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลพร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 19 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) เป็ นเงิน 5,088,400 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนข้าราชการครูผด
ู้ ูแลเด็ก พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) เป็ นเงิน 1,737,700 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ระดับชํานาญการพิเศษ
คนละ 5,600 บาท/เดือน จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 67,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รวม
รวม
รวม
จํานวน

34,073,000

จํานวน

67,200

บาท

เงินวิทยฐานะ
เพือจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะให้กบ
ั ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาและ
พนักงานครูเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จํานวน

193,200

บาท

บาท
3,000 บาท

บาท

บาท
บาท
9,588,600 บาท
6,826,100 บาท
9,588,600
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- ระดับชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน
จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 67,200 บาท
- ระดับชํานาญการ คนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 3 คน
เป็ นเงิน 126,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) จํานวน 3 ราย (ผูช
้ ว่ ยครู
ประถมศึกษา จํานวน 2 อัตรา , ผูช
้ ว่ ยครูพลศึกษา
จํานวน 1 อัตรา) ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2560) เป็ นเงิน 561,600 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัด (ตําแหน่ งผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ ูแลเด็ก) จํานวน 5 ราย
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
เป็ นเงิน 1,144,900 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
460,900 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
684,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จํานวน 2 ราย ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2560) เป็ นเงิน 279,300 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) (ตําแหน่ งภารโรง) จํานวน 4 ราย
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
เป็ นเงิน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างทัวไป
(ตําแหน่ งภารโรง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 3 คน
เป็ นเงิน 324,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 108,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จํานวน 2 ราย
เป็ นเงิน 36,300 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ทัวไป (ตําแหน่ งภารโรง) จํานวน 4 ราย เป็ นเงิน
48,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการใด ๆ เกียวกับกิจการ
ของสถานศึกษาในสังกัด
- ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
จํานวน 1,150,000 บาท
- อืนๆ จํานวน 190,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จํานวน

2,417,800

บาท

จํานวน

84,300

บาท

รวม
รวม
จํานวน

12,747,500

บาท
8,497,100 บาท
1,340,000 บาท

หน้ า 26 จาก 88
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคกลาง สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ในระหว่างการฝึ กซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในระหว่างการ
แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทําเต็นท์นิทรรศการทาง
การศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 66 ลําดับที
2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

จํานวน

300,000

บาท

2. โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับประเทศ สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในระหว่างการ
ฝึ กซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทําเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 66 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแนวทางการพัฒนา
ที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

จํานวน

50,000

บาท

3. โครงการค่ายเยาวชนอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้กบ
ั เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก
สภาเทศบาลสําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม
ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่านํามันเชือเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเอกสาร
และอุปกรณ์ การจัดกิจกรรม ค่าเช่าสถานที ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 112 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

1,150,000

บาท

4. โครงการฝึ กอบรมทักษะความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ
วัฒนธรรม การแสดงพืนบ้านภาคฤดูรอ้ นและ/หรือ
หลังเลิกเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมทักษะความสามารถ
ด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม การแสดงพืนบ้านภาคฤดูรอ
้ น
และ/หรือหลังเลิกเรียนสําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
เอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 104 ลําดับที 9
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที 2.7 ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

100,000

บาท
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จํานวน

100,000

บาท

6. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม/จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต โดยเป็ นค่าตกแต่งสถานทีจัดงาน
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/ของขวัญ/ของรางวัล วัสดุ – อุปกรณ์ การ
เล่นเกม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 68 ลําดับที 12
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการ
พัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

100,000

บาท

4,957,100

บาท

5. โครงการฝึ กอบรมทักษะพืนฐานด้านกีฬาภาคฤดูรอ้ น และ/หรือ
หลังเลิกเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมทักษะพืนฐาน
ด้านกีฬา ภาคฤดูรอ้ น และ/หรือหลังเลิกเรียน สําหรับจ่ายเป็ น
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม ค่าเวชภัณฑ์
ยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสาร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 94 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการกีฬา

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
การบริหารสถานศึกษา รวม 4,957,038 บาท
แยกรายละเอียด ดังนี
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,776,500 บาท
เพือใช้จา่ ยเป็ นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม (โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จํานวน
394 คน คนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน
เป็ นเงิน 1,576,000 บาท
และให้กบ
ั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองถํา จํานวน 33 คน
คนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็ นเงิน 161,700 บาท
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีได้รบ
ั การถ่ายโอนจากสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาขึนพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 212 คน
คนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 245 วัน
เป็ นงิน 1,038,800 บาท แยกได้ดงั นี
1. ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 35 คน
เป็ น เงิน 171,500 บาท
2. ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 25 คน
เป็ นเงิน 122,500 บาท
3. ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 40 คน
เป็ นเงิน 196,000 บาท
4. ศพด.บ้านโคกตูม จํานวน 77 คน
เป็ นเงิน 377,300 บาท
5. ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 53,900 บาท
6. ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 58,800 บาท
7. ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้ายจํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 58,800 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

จํานวน
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- ค่าใช้จา่ ยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นเงิน 20,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาล 1
(ซอย 6) เป็ นเงิน 16,800 บาท เป็ นค่าใช้จา่ ยดังนี
- ระบบ ADSL เป็ นเงิน 9,600 บาท
- ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็ นเงิน 7,200 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นเงิน 100,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูข
้ องโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็ นเงิน 50,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.คนละ 5,000 บาท จํานวน 16 คน
เป็ นเงิน 80,000 บาท (ได้รบ
ั จัดสรรคนละ 3,000 บาท
เทศบาลนําเงินรายได้สมทบคนละ 2,000 บาท) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 32,000 บาทและตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 48,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน”
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ ูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กคนละ 5,000 บาท จํานวน 7 คน
เป็ นเงิน 35,000 บาท (ได้รบ
ั จัดสรรคนละ 2,000 บาท
เทศบาลนําเงินรายได้สมทบคนละ 3,000 บาท) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 21,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
14,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
- ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็ นเงิน 21,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็ นเงิน 15,000 บาท
- แกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ เป็ นเงิน 3,000 บาท
- เจ้าหน้าที อปท. ละ 1 คน ๆ ละ เป็ นเงิน 3,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้กบ
ั นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) ทีบิดา/มารดา/ผูป
้ กครอง
มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี รายละเอียดดังนี
- ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) (ภาคเรียนละ 500 บาท/ภาค
เรียน)จํานวน 60 คนๆ ละ1,000 บาท เป็ นเงิน 60,000 บาท
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- ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 1,381,238 บาท
เพือจ่ายให้กบ
ั โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จํานวน 394 คน
รายละเอียดดังนี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน 724,000 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 123 คน ๆ ละ 1,700 บาท
เป็ นเงิน 209,100 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 271 คน ๆ ละ 1,900 บาท
เป็ นเงิน 514,900 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 209,518 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 123 คน ๆ ละ
200 บาท/ปี เป็ นเงิน 24,600 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 1
จํานวน 36 คน ๆ ละ 561 บาท/ปี
เป็ นเงิน 20,196 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 2
จํานวน 35 คน ๆ ละ 605 บาท/ปี
เป็ นเงิน 21,175 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 3
จํานวน 55 คน ๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็ นเงิน 34,210 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 4
จํานวน 46 คน ๆ ละ 653 บาท/ปี
เป็ นเงิน 30,038 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 5
จํานวน 51 คน ๆ ละ 785 บาท/ปี
เป็ นเงิน 40,035 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 6
จํานวน 48 คน ๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็ นเงิน 39,264 บาท
3. ค่าเครืองอุปกรณ์ การเรียน จํานวน 130,290 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 123 คน ๆ ละ 200 บาท
เป็ นเงิน 24,600 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 271 คน ๆ ละ 390 บาท
เป็ นเงิน 105,690 บาท
4. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 134,460 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี )
จํานวน 123 คน ๆ ละ 300 บาท
เป็ นเงิน 36,900 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ปี )
จํานวน 271 คน ๆ ละ 360 บาท
เป็ นเงิน 97,560 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
จํานวน 182,970 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 123 คนๆละ 430 บาท เป็ นเงิน 52,890 บาท
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- ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท/ภาคเรียน)
จํานวน 271 คน ๆ ละ 480 บาท
เป็ นเงิน 130,080 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 416,500 บาท
เพือใช้จา่ ยเป็ นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กบ
ั
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
ทังหมด 8 ศูนย์ จํานวน 245 คน ๆ ละ 1,700 บาท
(คนละ 850 บาท/ภาคเรียน) ดังนี
1.ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 59,500 บาท
2.ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 25 คน
เป็ นเงิน 42,500 บาท
3.ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 40 คน
เป็ นเงิน 68,000 บาท
4.ศพด.บ้านโคกตูม
จํานวน 77 คน
เป็ นเงิน 130,900 บาท
5.ศพด.บ้านหนองถํา
จํานวน 33 คน
เป็ นเงิน 56,100 บาท
6.ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 18,700 บาท
7.ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 20,400 บาท
8.ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 20,400 บาท
รวมเป็ นเงิน 416,500 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
8. โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมให้แก่ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัด และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล เพือเป็ นการเพิมพูน
ความรู ้ และประสบการณ์ ดา้ นการศึกษา ได้แก่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 70 ลําดับ
ที 22 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

จํานวน

400,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด นํายา
ล้างจาน นํายาล้างห้องนํา กระดาษทิชชู่ เสือนํามัน ทีนอน
เด็ก โต๊ะญีปุ่ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รวม
จํานวน

4,250,400

บาท
บาท

50,000
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ค่าอาหารเสริม (นม)
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กบ
ั เด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษาปี ที 6 ให้กบ
ั โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
โคกตูม ดังนี
- โรงเรียนสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 11 แห่ง จํานวน
1,553 คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260 วันต่อปี ดังนี
1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 182 ราย
เป็ นเงิน 348,748.40 บาท
2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จํานวน 94 ราย
เป็ นเงิน 180,122.80 บาท
3.โรงเรียนวัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 178 ราย
เป็ นเงิน 341,083.60 บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จํานวน 369 ราย
เป็ นเงิน 707,077.80 บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองถํา จํานวน 133 ราย
เป็ นเงิน 254,854.60 บาท
6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จํานวน 60 ราย
เป็ นเงิน 114,972.00 บาท
7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จํานวน 262 ราย
เป็ นเงิน 502,044.40 บาท
8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 105 ราย
เป็ นเงิน 201,201.00 บาท
9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จํานวน 49 ราย
เป็ นเงิน 93,893.80 บาท
10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จํานวน 52 ราย
เป็ นเงิน 99,642.40 บาท
11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 69 ราย
เป็ นเงิน 132,217.80 บาท
รวมเป็ นเงิน 2,975,858.60 บาท
- โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
จํานวน 394 คน ๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน
จํานวน 260 วัน เป็ นเงิน 754,982.80 บาท
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
ทังหมด 8 ศูนย์ จํานวน 245 คน ๆ ละ 7.37 บาท
ต่อวัน จํานวน 260 วัน ดังนี
1.ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 67,067.00 บาท
2.ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 25 คน
เป็ นเงิน 47,905.00 บาท
3.ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 40 คน
เป็ นเงิน 76,648.00 บาท
4.ศพด.บ้านโคกตูม จํานวน 77 คน
เป็ นเงิน 147,547.40 บาท
5.ศพด.บ้านหนองถํา จํานวน 33 คน
เป็ นเงิน 63,234.60 บาท
6.ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 21,078.20 บาท
7.ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 22,994.40 บาท

จํานวน

4,200,400

บาท
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8.ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 22,994.40 บาท
รวมเป็ นเงิน 469,469.00 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
1. โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามโรงเรียนเทศบาล 1(ซอย6)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดหาเครืองเล่น ให้กบ
ั โรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) ประกอบด้วย
1.ชิงช้า 6 ทีนัง งบประมาณ 41,800 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ชิงช้า 6 ทีนัง
ขนาดกว้างถึง 58 ซม. (ผูใ้ หญ่สามารถนังได้) โครงสร้าง
เหล็กแข็งแรงรองรับนําหนักได้ถงึ 80 กิโลกรัม ต่อ 1 ทีนัง
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 20,900 บาท เป็ นเงิน 41,800 บาท
2.กระดานกระดก 6 ทีนัง งบประมาณ 27,800 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก กระดานกระดก 6
ทีนัง สามารถเล่นได้พร้อมกัน 6 คน โครงสร้างเหล็ก
แข็งแรง ขนาด 200 x 250 x 80 ซม. จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 13,900 บาท เป็ นเงิน 27,800 บาท
3.ปี นป่ ายเชือก งบประมาณ 27,800 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ปี นป่ ายเชือก โครงสร้าง
เหล็กแข็งแรง เชือกสําหรับการปี นป่ ายมีความปลอดภัยไม่
บาดมือเด็ก ขนาด 140 x 200 x 180 ซม. จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 13,900 บาท เป็ นเงิน 27,800 บาท
4. ถังลอดอุโมงค์ 2 ตอน กระดาน ลืน 2 ทาง
งบประมาณ 37,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ถังลอด
อุโมงค์ 2 ตอน กระดานลืน 2 ทาง พร้อมบันไดทางขึน
ซ้ายขวา โครงสร้างเหล็กแข็งแรงรับนําหนักได้ถงึ 400
กิโลกรัม ขนาด 240 x 385 x 150 ซม. จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 18,500 บาท เป็ นเงิน 37,000 บาท
5. กระดานลืนเดียว งบประมาณ 21,800 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก กระดานลืนเดียว
ตัวกระดานลืน สไลเดอร์สแตนเลส โครงสร้างเหล็ก
แข็งแรง ขนาด 60 x 260 x 160 ซม. จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 10,900 บาท เป็ นเงิน 21,800 บาท
6. ห่วงบริหาร 6 ห่วง งบประมาณ 29,800 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ห่วง บริหาร 6 ห่วง
โครงสร้างเหล็กแข็งแรงปลอดภัย
ขนาด 130 x 130 x 230 ซม. ความสูงระหว่าง
พืนถึงห่วงประมาณ 170 ซม. จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 14,900 บาท เป็ นเงิน 29,800 บาท
7. ชิงช้าปี นป่ าย งบประมาณ 12,900 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ชิงช้าปี นป่ าย
ประกอบด้วยชิงช้าธรรมดา 2 ทีนัง ขนาดทีนังละ 45 ซม.
ตัวปี นป่ ายเหล็ก 2 ฝัง และบาร์โหนยืดตัว โครงสร้างเหล็ก
แข็งแรง ขนาด 160 x 205 x 210 ซม. จํานวน 1 ชุด
ชุดละ 12,900 บาท เป็ นเงิน 12,900 บาท

รวม
รวม

5,524,900

บาท
398,900 บาท

จํานวน

198,900

บาท
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ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 94
ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการกีฬา
2. โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม จํานวน 1 ชุด
ชุดละ 200,000 บาท ให้กบ
ั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโคกตูม
ตังจ่ายตามราคาตลาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
1. เครืองเล่นม้าหมุนสามทีนัง งบประมาณ 46,000.- บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ม้าหมุนสามทีนัง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 155 ซม. สูง 100 ซม.
จํานวน 1 ชุด ชุดละ 46,000 บาท โดยเครืองเล่นเด็กแท่นม้า
หมุนสามทีนัง มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วน ไม่น้อยกว่านี
1) เครืองเล่นเป็ นวงกลม มีทีนังรูปสัตว์หรือรูปทรงอืนๆขึ นรูป
จํานวน 3 ตัว ทีนังทําจากพลาสติกโพลีเอธิลีนไม่มีสารพิษ ,
รวมมือจับทําจากเหล็กอบสีฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 2 ซม. , สามารถเป็ นได้ทงมื
ั อจับ และเด็กสามารถวางเท้า
ได้ แท่นหมุนวงกลมทําจากเหล็กแผ่นพับขอบติดตังเสาเหล็ก
สําหรับยึดติดกับตัวทีนัง
ฐานแท่นหมุนทําจากเหล็กโครงสร้างหลักทําด้วยพลาสติก และ
เหล็ก ชินส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย
- ทีนังรูปสัตว์หรือรูปอืนๆ 3 ชุด
- ถาดแท่นหมุน และฐานถาดแท่นหมุน
2. เครืองเล่นไม้กระดก 2 ทีนัง งบประมาณ 78,000.- บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ไม้กระดก 2 ทีนัง
มีขนาดไม่น้อยกว่า 220x40x60 ซม. จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
39,000 บาท โดยเครืองเล่นเด็ก ไม้กระดก 2 ทีนัง
มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1) เสาไม้กระดก ทําจากท่อเหล็กกลม อบสีฝุ่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 11.4 ซม. หนา 2 มม.
ยาว 2.20 เมตร ฝาครอบเสาปิ ดหัวท้าย
2) คานรับไม้กระดก ทําจากท่อเหล็กกลม อบสีฝุ่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 11.4 ซม. หนา 2 มม.
ฝาครอบเสาทําจากอลูมเิ นียม 2 ชุด เชือมต่อกัน
เป็ นตัว เอช (H) ทําหน้าทีรับนําหนักจากเสาไม้กระดก
3) ทีนัง ทําจากพลาสติกขึนรูปเป็ นตัวสัตว์หรือรูปทรงอืนๆ
ด้ามจับทําจากเหล็กกลม อบสีฝุ่น
4) ฐานไม้กระดก ทําจากแผ่นเหล็ก อบสีฝุ่น
5) อุปกรณ์ ตด
ิ ตังด้วยน็อตสแตนเลส ปลอดภัย ไม่เป็ นสนิม
6) โครงสร้างเสาและคานไม้กระดกทําจากท่อเหล็ก อบสีฝุ่น
ป้ องกันสนิม,ทีนังขึนรูปทังตัวด้วยพลาสติกโพลีเอธิลีน
ไม่มีสารพิษ
3. เครืองเล่นศูนย์รวมชิงช้าพร้อมกระดานลืน
งบประมาณ 76,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ศูนย์รวมชิงช้าพร้อม
กระดานลืน มีขนาดไม่น้อยกว่า 465x240x196 ซม.
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 76,000 บาท โดยเครืองเล่นเด็ก
ศูนย์รวม ชิงช้าพร้อมกระดานลืน มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์
ชินส่วนไม่น้อยกว่านี

จํานวน

200,000

บาท
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1) เครืองเล่นเด็กสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคนมีช่องและ
ประตูดา้ นล่าง และมีชงิ ช้า 4 ตัว ซึงมีชนส่
ิ วนประกอบด้วย
- ผนังเชือมต่อคานชิงช้า
- ผนังช่องลอดสไลเดอร์
- มีผนังสถานี
- มีอุโมงค์ทอ
่ ลอด
- มีกระดานลืน
- ผนังเชือมต่อคานชิงช้า
- คานชิงช้า
- ผนังต่อคานชิงช้า
- ชิงช้า 4 ตัว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 94
ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการกีฬา
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
1. ก่อสร้างรัวโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรัวโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นรัวก่ออิฐบล็อก ยาว 250 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 68 ลําดับที 8
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแนวทางการ
พัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

รวม

5,126,000

บาท

จํานวน

700,000

บาท

2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองถํา
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนอง
ถํา เป็ นอาคาร ค.ส.ล.ชันเดียว จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 69 ลําดับที 15 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมแนวทางการพัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา

จํานวน

1,993,000

บาท

3. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดใหม่จาํ ปาทอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดใหม่จาํ ปา
ทอง เป็ นอาคาร ค.ส.ล.ชันเดียว จํานวน 1 หลัง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 69 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.1 พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา

จํานวน

1,993,000

บาท

จํานวน

240,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1. โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านโคกตูม รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 69 ลําดับที 18 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแนวทางการพัฒนา
ที 2.1 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

หน้ า 35 จาก 88
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป

จํานวน

200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเป็ นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ระดับ
อนุบาล – ประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 1,553 คน ๆ ละ 20 บาท
ต่อวัน จํานวน 200 วัน เป็ นเงิน 6,212,000 บาท
แยกได้ ดังนี
1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 182 ราย
เป็ นเงิน728,000 บาท
2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จํานวน 94 ราย
เป็ นเงิน 376,000 บาท
3.โรงเรียนวัดใหม่จาํ ปาทองจํานวน 178 ราย
เป็ นเงิน 712,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จํานวน 369 ราย
เป็ นเงิน 1,476,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองถํา จํานวน 133 ราย
เป็ นเงิน 532,000 บาท
6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จํานวน 60 ราย
เป็ นเงิน 240,000 บาท
7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จํานวน 262 ราย
เป็ นเงิน 1,048,000 บาท
8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 105 ราย
เป็ นเงิน 420,000 บาท
9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จํานวน 49 ราย
เป็ นเงิน 196,000 บาท
10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จํานวน 52 ราย
เป็ นเงิน 208,000 บาท
11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 69 ราย
เป็ นเงิน 276,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 90 ลําดับที 17
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

รวม
รวม
จํานวน

6,212,000

บาท

บาท
6,212,000 บาท
6,212,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,946,400

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

67,200

บาท

เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่ ายบริหารงาน
สาธารณสุข หัวหน้าฝ่ ายบริการสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ าย
รักษาความสะอาด ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

425,300

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

31,600

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

283,200

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

รวม

97,200

บาท

จํานวน

30,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
2,659,200 บาท
2,659,200 บาท
2,013,900 บาท

บาท
52,000 บาท
5,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 1 คัน
1. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู)
ทะเบียน กง 9636 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 11 ปี
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 67,200 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

67,200

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น ปากกา ดินสอ
กระดาษพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ ตา่ งๆ ทีใช้ใน
สํานักงาน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

134,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลักไฟ
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้ า ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

3,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน สายไมล์ ทีปัดนําฝน แบตเตอรี ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

40,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

26,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม รูปสีหรือขาวดํา
ทีได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์
แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผ้าหมึก กระดาษต่อเนือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

รวม
รวม

4,000

จํานวน

4,000

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีทํางานของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 ตัว เป็ นเก้าอีล้อเลือน พนักพิงกลาง ขาชุบ
โครเมียม บุหนัง มีทา้ วแขน ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท

บาท
30,000 บาท

บาท
4,000 บาท
บาท

หน้ า 38 จาก 88
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,901,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

432,000

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

48,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

3,519,000

จํานวน

4,000

บาท

รวม

3,510,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับการรณรงค์ การพัฒนาคุณภาพอาหาร
การคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค สําหรับการจัดอบรม จัดประกวด
จัดศึกษาดูงาน ได้แก่ ผูป
้ ระกอบการร้านค้าร้านอาหาร
ร้านสะสมอาหาร แกนนําด้านสุขภาพ นักเรียน ประชาชน
ผูส
้ นใจทัวไป สําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรของรางวัล ของทีระลึก
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 90 ลําดับที 15 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

บาท
1,084,500 บาท
1,084,500 บาท
604,500 บาท

บาท
9,000 บาท
5,000 บาท

หน้ า 39 จาก 88
3. โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมการอบรมให้ความรูแ
้ ก่เด็ก เยาวชน สําหรับจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ของ
รางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 88 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

50,000

บาท

4. โครงการควบคุมและป้ องกันโรคพิษสุนข
ั บ้า
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการควบคุม
และป้ องกันโรคพิษสุนข
ั บ้าในสุนข
ั และแมวจรจัด กิจกรรม
รณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมและป้ องกันโรค
พิษสุนข
ั บ้า สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดอบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนคนฉี ดวัคซีน ค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด ค่าวัสดุ ค่ายา
และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อืนๆทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

350,000

บาท

5. โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูส
้ ูงอายุ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการและการ
จัดกิจกรรมทีเกียวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูส
้ ูงอายุ
ทังทางด้านร่างกายและจิตใจ สําหรับการประชุม/อบรม
ศึกษาดูงาน สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนที
จําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

600,000

บาท

6. โครงการป้ องกันควบคุมโรคติดเชือเอชไอวี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรม ทีเกียวกับการรณรงค์ การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ สําหรับการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่
ผูน
้ กั เรียน เยาวชน ประชาชนทัวไป ผูต
้ ด
ิ เชือเอดส์เอชไอวี
สําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวิทยากร ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 88 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

จํานวน

50,000

บาท

หน้ า 40 จาก 88
7. โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับการรณรงค์ การป้ องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด สําหรับการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้แก่
ผูป
้ ระสานพลังแผ่นดิน ผูน
้ ําชุมชน นักเรียน เยาวชน สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 85 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

250,000

บาท

8. โครงการป้ องกันและควบคุมโรคประจําถินและโรคอุบตั ใิ หม่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ และ
กิจกรรมทีเกียวกับการรณรงค์ การป้ องกันและควบคุมโรค
ประจําถินและโรคอุบตั ใิ หม่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ 2009
ไข้หวัดนก โรคฉี หนู โรคมือเท้าปาก ตลอดจน
โรคประจําถินและโรคอุบต
ั ใิ หม่ ฯลฯ สําหรับจ่ายเป็ น
ค่ายา นํายา วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทีจําเป็ น
ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 88 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

50,000

บาท

9. โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพนําดืมตู้หยอดเหรียญในชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ กิจกรรมการอบรมให้ความรูแ
้ ละเฝ้ าระวังคุณภาพ
นําดืม เพือพัฒนาศักยภาพผูน
้ ําชุมชน อสม.
ผูป
้ ระกอบการ สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ของรางวัล วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยในการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําดืม
ตูน
้ ําหยอดเหรียญและอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 89 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

60,000

บาท

10.โครงการพัฒนาครัวคุณภาพในโรงเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ กิจกรรมการอบรม ให้ความรู ้ เพือพัฒนา
ศักยภาพครัวโรงเรียนสําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ของรางวัล
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 89 ลําดับที 13 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

20,000

บาท

หน้ า 41 จาก 88
11.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการรณรงค์การส่งเสริม
สนับสนุนการป้ องกันโรคไข้เลือดออก สําหรับจ่าย
เป็ นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ นํายาพ่นหมอกควัน ทรายเคลือบ
สารเคมี นํามัน แผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ผูป
้ ฏิบตั งิ าน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ในการออกปฏิบตั งิ าน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีเกียวข้อง และ
จําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 87 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

700,000

บาท

12.โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการและการ
จัดกิจกรรมทีเกียวข้อง การอนามัยฯ แม่และเด็ก อนามัย
โรงเรียน อนามัยชุมชนอนามัยผู้สูงอายุ อนามัยผูด
้ อ
้ ยโอกาส
และคนพิการ ทันตอนามัย สุขภาพจิต สําหรับการประชุม/
อบรม การจัดการประกวด สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ของรางวัล วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 87 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

100,000

บาท

13.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ ในการ
อบรม แกนนําด้านสุขภาพ สําหรับการประชุม ฝึ กอบรม
ศึกษาดูงานให้แก่แกนนําสุขภาพ จ่ายเป็ นค่าพิธีเปิ ด-ปิ ด
โครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของรางวัล ของทีระลึก
ค่าทีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนทีจําเป็ น
ตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 86 ลําดับที
4 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

จํานวน

800,000

บาท

14.โครงการอบรมให้ความรูต
้ ามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับพระราชบัญญัตส
ิ าธารณสุข สําหรับการจัด
อบรมให้ความรูใ้ ห้แก่แกนนําผูน
้ ําชุมชน แกนนําด้านสุขภาพ
ประชาชนทัวไป จ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากรของรางวัล ของทีระลึก ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 88 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

จํานวน

50,000

บาท

หน้ า 42 จาก 88
จํานวน

300,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็ นสาธารณประโยชน์
เพือจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน จัดสรรเป็ นค่าดําเนินงานของ อสม.ในชุมชน ๆ
ละ 7,500 บาท จํานวน 33 ชุมชน เป็ นเงิน 247,500 บาท
โดยให้ อสม.ดําเนินการใน 4 กลุม
่ กิจกรรม ได้แก่
1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
3. การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)
4. สนับสนุนการดําเนินงานภายใต้การควบคุมและป้ องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 87 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

รวม
รวม
จํานวน

247,500

15.โครงการอาหารรสชาติอร่อย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผูป
้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ ายอาหาร สําหรับการประชุม ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานให้แก่
ผูป
้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ ายอาหาร จ่ายเป็ นค่า
พิธีเปิ ด-ปิ ดโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของรางวัล
ของทีระลึก ค่าทีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนทีจําเป็ น
ตามโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 89 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที
2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน

บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

บาท
247,500 บาท
247,500 บาท

หน้ า 43 จาก 88
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,764,800

บาท
2,406,800 บาท
2,406,800 บาท
2,058,900 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งผู้อาํ นวยการกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

67,200

บาท

เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งผู้อาํ นวยการกองช่าง หัวหน้า
ฝ่ ายการโยธา หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้า
ฝ่ ายควบคุมอาคารและผังเมือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

121,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

147,300

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

12,200

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ทีมีสท
ิ ธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

358,000

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมา
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

108,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

60,000

บาท

บาท
218,000 บาท
40,000 บาท

หน้ า 44 จาก 88
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทีทํางาน
ให้เทศบาล ตามความจําเป็ น เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

100,000

จํานวน

60,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ
ปากกา เครืองเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์ ตา่ งๆ ทีใช้ในสํานักงาน
นําดืม แก้วนํา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

40,000
30,000

บาท
บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

งานไฟฟ้ าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

23,614,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 23 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

2,949,400

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

169,800

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

2,125,800

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
10,000 บาท

บาท
4,273,200 บาท
4,273,200 บาท
1,154,000 บาท

บาท
63,800 บาท
25,000 บาท

หน้ า 45 จาก 88
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมา
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

28,800

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทีทํางานให้
เทศบาล ตามความจําเป็ น เช่น จ้างเหมาเกียวกับซ่อมแซมถนน
ทางเท้า ไฟฟ้ า วางท่อระบายนํา งานประปา จ้างเหมา
เครืองจักรกล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

665,300

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

135,300

บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 4 คัน
1. รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค (รถกระเช้า) ทะเบียน
81-5553 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 15 ปี ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 20,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ
และค่าแรง เป็ นเงิน 30,000 บาท รวมเป็ นเงิน 50,000 บาท
2. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู
ขับเคลือน 4 ล้อ) ทะเบียน กจ 1529 เครืองยนต์ดีเซล
อายุการใช้งาน 11 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 10,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 20,000 บาท รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท
3. รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ 4 ประตู)
ทะเบียน กง 3586 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 13 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 10,000 บาท ค่าซ่อม
กลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 20,000 บาท รวมเป็ นเงิน
30,000 บาท
4. รถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ 2205 เครืองยนต์ดีเซล อายุการ
ใช้งาน 13 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 10,000
บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 15,300 บาท
รวมเป็ นเงิน 25,300 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
500,000 บาท

หน้ า 46 จาก 88
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้ าทีใช้ในการติดตัง และ
ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะของเทศบาล เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์
สตาร์ทเตอร์ สายไฟ เครืองวัดกระแสไฟฟ้ า ฯลฯ และวัสดุอืนที
จัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี ทีเกียวข้องกับกับงานสถานทีและไฟฟ้ า
สาธารณะ งานรัฐพิธี พิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้างทีจําเป็ นต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาล เช่น ปูน กรวด หิน ดิน ทราย ยางแอสฟัลท์
ไม้ เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ท่อระบายนํา ท่อและอุปกรณ์
ประปาหมูบ
่ า้ น ฯลฯ วัสดุเกียวกับงานก่อสร้างทุกชนิด
และวัสดุอืนทีจัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุทีจําเป็ นทีต้องใช้และซ่อมบํารุงกับ
ยานพาหนะและเครืองจักรกล ทีใช้ในการปฏิบตั งิ านของกอง
ช่าง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ และวัสดุ
อืนทีจัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็ นต้องใช้
กับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลทีใช้ในการปฏิบตั งิ านกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในงานเกียวกับการจัดทําป้ าย
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจการทีเกียวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ งานรัฐพิธี พิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

1,396,700

บาท
510,000 บาท

จํานวน

600,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

211,700

บาท

จํานวน

10,000

บาท

วัสดุอืน

จํานวน

15,000

บาท

รวม
รวม

16,708,000

จํานวน

3,000

เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ทีถูกกําหนดไว้ในประเภทต่างต่างๆ เช่น ถุงมือกัน
กระแสไฟฟ้ า ประแจคอม้าจับท่อประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ รวจ
1. จัดซือไม้สต๊าฟอลูมเิ นียมแบบชัก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว
5 เมตร สามารถเลือนขึนลงได้ มีขีดแบ่งแบบหัวตังเป็ นรูป
ตัว E โดยแบ่งช่องๆ ละ 1 เซนติเมตร มีเลขกํากับ
ทุก 10 เซนติเมตร มีหลอดระดับฟองกลม และซองบรรจุ
ไม้สต๊าฟ มีปุ่มล็อคยืดขนาดใช้งาน สีทีขีดแบ่งเป็ นสีดาํ สลับแดง
ทุก 1 เมตร บนพืนสีขาว มีโลหะหุม
้ ปลายรองรับด้านล่าง
จัดซือตามราคาตามท้องตลาดปัจจุบน
ั เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 127 ลําดับที 24
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล แนวทางการพัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั ิงานและเพิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

บาท
10,000 บาท
บาท

หน้ า 47 จาก 88
จํานวน

7,000

บาท

รวม

16,698,000

บาท

จํานวน

1,041,000

บาท

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชือมระหว่างถนนสายวังนําดํา –
ทางเข้าอ่างเก็บนําห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี
หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 888 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 38 ลําดับที 57 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

568,000

บาท

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 4 ชุมชนบ้านดงจําปา 2
หมูท
่ ี 2, 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 34 ลําดับ 47 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

650,000

บาท

2. จัดซือล้อวัดระยะ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือล้อวัดระยะ เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ ไม่น้อย
กว่า 32 เซนติเมตร วัดระยะได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร อ่าน
ค่าได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร สามารถเซ็ตศูนย์ได้
ถึง 2 ตําแหน่ ง มีระบบเบรกควบคุมทีมือจับ มีขาตังยันพืนที
ขณะหยุดนิง มีเข็มสําหรับชีจุดเริมต้นการวัด จัดซือตามราคา
ตามท้องตลาดปัจจุบน
ั เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 127 ลําดับที 23 ยุทธศาสตร์
ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 4 (บริเวณคอสะพานสายตรี–สายโท)
ชุมชนบ้านสามพันตา หมูท
่ ี 3 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,572 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560 - 2562 หน้าที 22 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

หน้ า 48 จาก 88
4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยดงจําปา 8
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมูท
่ ี 11 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
สําหรับจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง
3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ตามสภาพพืนที รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 44 ลําดับที 76 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนคันอ่างเก็บนําห้วยส้ม
ชุมชนบ้านห้วยเสาร์พฒ
ั นา หมูท
่ ี 14 ตําบลโคกตูม
สําหรับจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ตามสภาพพืนที รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 29 ลําดับที 35 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 1 (บริเวณคอสะพานสายจัตวา –
สายทหาร) ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมูท
่ ี 16 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,008 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 31 ลําดับที 40 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 7 ระหว่างสายเอก – สายตรี
(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านนําซับ หมูท
่ ี 5 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ
1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 23 ลําดับที 15 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
8. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยดงจําปา 5
ชุมชนบ้านดงจําปา 2 หมูท
่ ี 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ผิวทางกว้าง
4.00 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ตามสภาพพืนที พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ลอดถนน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้าที 34 ลําดับที 46 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่าง
มีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

288,000

บาท

จํานวน

1,347,000

บาท

จํานวน

672,000

บาท

จํานวน

1,081,000

บาท

จํานวน

1,656,000

บาท

หน้ า 49 จาก 88
9. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบา้ นคงเจริญ
(เลียบลําห้วยซับเหล็ก) ชุมชนบ้านท่าเดือ – คงเจริญ หมูท
่ ี4
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ช่วงที 1 ผิวทาง
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที 2
(ซอย 1) ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า
264 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 35 ลําดับที 51,หน้าที 36
ลําดับที 52 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการ

จํานวน

188,000

บาท

10. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยหินลาด ชุมชนบ้านหนองขาม
หมูท
่ ี 7 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (แบบไม่มีทางเท้า)
ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24 เมตร จํานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้าที 38 ลําดับที 59 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมี
คุณภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

1,797,000

บาท

11.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ถนน
ซอย 6 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ต่อจากเดิม ชุมชนบ้านซอย 5
หมูท
่ ี 13 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีตโดยทําการขยายและปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ทับถนน ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้าที 28 ลําดับที 33 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมี
คุณภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

1,377,000

บาท

12.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนซอย 7 (ระหว่างสายตรี – สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมูท
่ ี 6 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 23 ลําดับที
16 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการ

จํานวน

1,377,000

บาท

หน้ า 50 จาก 88
13.ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ถนนซอย 8 (ระหว่างสายโท – สายจัตวา) ชุมชนบ้านสระวัง
หมูท
่ ี 15 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายไหล่ทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว
200 เมตร หรือพืนทีไหล่ทางไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร และปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล. เดิม ช่วงที 1 ผิวทาง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที 2 ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนที
แอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 30 ลําดับที 37 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

898,000

บาท

14.ดาดคอนกรีตลํารางสาธารณะ ด้านหลังหมู่บา้ น พล.รพศ.1
ชุมชนบ้าน พล.รพศ.1 หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าดาดคอนกรีตลํารางสาธารณะ ยาว 225 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 64 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที
1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

584,000

บาท

15.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ซอยดงจําปา 2
ชุมชนบ้านดงจําปา 1 หมูท
่ ี 1 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล. เดิม ช่วงที 1 ผิวทางกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร
หนา 0.05 เมตร ช่วงที 2 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว
106 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 953 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้าที 33 ลําดับที 43 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่าง
มีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

289,000

บาท

16. ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ซอยดงจําปา 8
(ต่อจากของเดิม) ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมูท
่ ี 11 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง
สําหรับจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 45 ลําดับที 77
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการ

จํานวน

612,000

บาท

หน้ า 51 จาก 88

17.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ถนนภายใน
หมูบ
่ า้ นท่าเดือน้อย ชุมชนบ้านท่าเดือน้อย หมูท
่ ี5
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,480 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 37 ลําดับที
56 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการ

จํานวน

453,000

บาท

18.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ถนนสายโท
(ระหว่างซอยพิเศษ – สายเหมืองแร่) ชุมชนบ้านห้วยขมิน
หมูท
่ ี 1 ตําบลโคกตูม
สําหรับจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน
ค.ส.ล. เดิม ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้าที 17 ลําดับที
1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการ

จํานวน

899,000

บาท

19.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ถนนสายบ้าน
นิคม 4 (ทางเข้า รง.กสย.) ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมูท
่ ี3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต โดยทําการปูผวิ ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ทับผิวทางเดิม ช่วงที 1 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร
หนา 0.05 เมตร ช่วงที 2 ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีตไม่น้อยกว่า3,072 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 35 ลําดับที 50 ยุทธศาสตร์ที
1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

921,000

บาท

หน้ า 52 จาก 88
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็ นสาธารณประโยชน์
1. ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณซอยนิคม 1 พัฒนาชุมชน
บ้านนิคม 1 พัฒนา หมูท
่ ี 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
จํานวน 47,887 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณซอย
นิคม 1 พัฒนา ให้กบ
ั การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคฯ รายละเอียด
ตามทีการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
หน้าที 59 ลําดับที 129 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่าง
มีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

รวม
รวม
จํานวน

507,000

บาท
507,000 บาท
507,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

822,800

จํานวน

36,000

2. ขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณ
ซอยบ้านนางประทุม โพธิทอง ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
หมูท
่ ี 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง จํานวน 106,161 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายเขตไฟฟ้ าแรงตําและติดตังไฟฟ้ า
สาธารณะ บริเวณซอยบ้านนางประทุม โพธิทอง ให้กบ
ั การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคฯ รายละเอียดตามทีการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคฯ
กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 60 ลําดับที 130 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
3. ติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านซับราง ชุมชนบ้าน
นิคม 3 หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
จํานวน 352,927 บาท
สําหรับจ่ายเป็ นค่าติดตังไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณซอยบ้าน
ซับราง ให้กบ
ั การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคฯ รายละเอียดตามที
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562
หน้าที 62 ลําดับที 138 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่าง
มีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
472,800 บาท
472,800 บาท
436,800 บาท

บาท

หน้ า 53 จาก 88
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทีทํางานให้
เทศบาลตามความจําเป็ น จ้างเหมาเครืองจักรกล ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

350,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

50,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้างทีจําเป็ นต้องใช้ในงาน
สวนสาธารณะ เช่น ปูน กรวด หิน ดิน ทราย ไม้ เหล็ก
ตะปู สี แปรงทาสี ท่อ สายยาง จอบ เสียม มีด ฯลฯ และวัสดุอืน
ทีจัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

250,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุทจํี าเป็ นทีต้องใช้และซ่อมบํารุงกับ
ยานพาหนะและเครืองจักรกล ทีใช้ในการปฏิบตั งิ านของ
กองช่าง เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ
และวัสดุอืนทีจัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีจําเป็ นต้องใช้
กับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลทีใช้ในการปฏิบตั งิ านกองช่าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

60,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ปุ๋ ย
ยากําจัดวัชพืช อุปกรณ์ เครืองใช้ในการเกษตร และวัสดุอืนที
จัดอยูใ่ นวัสดุประเภทนี เพือใช้ในการดําเนินงานของเทศบาล
และตามโครงการต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

150,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

11,328,400

จํานวน

211,900

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 18 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กบ
ั พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
100,000 บาท
50,000 บาท

บาท

บาท
10,000 บาท

บาท
2,278,400 บาท
2,278,400 บาท
2,066,500 บาท

บาท

หน้ า 54 จาก 88
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาถมดินฝังกลบขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล ทีบ่อขยะของเทศบาลตําบลโคกตูม
จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงาน คนงานประจําบ่อขยะของ
เทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 1 คน จํานวน 96,000 บาท
(1 คน X 8,000 บาท X 12 เดือน)
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงและรักษา
สาธารณสถาน จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําป้ ายสือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมารถแบ็คโฮ และจ้างเหมารถขนหิน
จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาลอกท่อระบาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานประจํารถขยะ จํานวน 5 คน
จํานวน 480,000 บาท (5 คน X 8,000 บาท X 12 เดือน)
ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. โครงการขยะทองคํา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมอบรมให้ความรูแ
้ ก่ชุมชน โรงเรียน นําร่องในเขต
เทศบาล เพือดําเนินงานคัดแยกขยะจากต้นทาง สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 114 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
2. โครงการจัดการขยะอันตราย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ
กิจกรรมอบรมให้ความรูแ
้ ละสนับสนุนในการจัดการขยะ
อันตราย จัดกิจกรรมจุดรับขยะอันตรายในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม ค่าบริการกําจัดขยะอันตรายทีเกิดขึนในพืนที สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 115 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทาง
การพัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

รวม
รวม
จํานวน

3,750,000

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
จํานวน

2,570,000
1,745,000

บาท
บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท
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จํานวน

25,000

บาท

4. โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯในการ
จัดกิจกรรมรณรงค์การลด การคัดแยก และนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ ให้กบ
ั ชุมชนสถานศึกษา นําร่องในเขตเทศบาล
สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 114 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทาง
การพัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

20,000

บาท

3. โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯในการ
จัดกิจกรรมธนาคารขยะให้กบ
ั สถานศึกษานําร่องในเขต
เทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 116 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 3 คัน
1. รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7772 เครืองยนต์ดีเซล
อายุการใช้งาน 12 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
100,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
150,000 บาท รวมเป็ นเงิน 250,000 บาท
2. รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8657 เครืองยนต์ดีเซล
อายุการใช้งาน 11 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
100,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
150,000 บาท รวมเป็ นเงิน 250,000 บาท
3.รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0332 เครืองยนต์ดีเซล
อายุการใช้งาน 9 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
50,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
150,000 บาท รวมเป็ นเงิน 200,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

700,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ
ไม้กวาด ผงซักฟอก เข่ง ทีตักขยะ ไม้มือเสือ
สบู่ แปรง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

1,175,000
200,000

บาท
บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ท่อนํา และอุปกรณ์
ประปา ไม้ หิน ปูนซิเมนต์ ทราย เครืองมือก่อสร้าง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

20,000

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

150,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

700,000

บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น โซดาไฟ ยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆ ค่าจัดซือสารเคมีเกียวกับ
การดับกลิน สารกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค สารเคมีและวัสดุ
เกียวกับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั ิการ รวมทังวัสดุอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สปิ งเกอร์
สายยาง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

60,000

บาท

วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย
เช่น เสือผ้า กางเกง รองเท้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

40,000

บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน ดังนี
1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
2,400 ซีซี แบบเปิ ดข้างเทท้าย จํานวน 1 คัน
เป็ นเงิน 900,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิ ดข้างเทท้าย
1) ตูบ
้ รรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ4 ลูกบาศก์หลา
2) พืนตัวถังทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
3) มีบานเลือนขึน – ลง ได้ขา้ งละ 2 บาน
4) มีประตูเปิ ด – ปิ ด ชนิดล็อคได้ 2 บาน
5) ยกเทท้ายด้วยระบบโฮดรอลิก สามารถควบคุมได้
จากห้องโดยสาร
6) มีอุปกรณ์ สญ
ั ญาณไฟ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 115 ลําดับที 5
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะ

5,300,000

บาท
5,000,000 บาท
4,800,000

บาท
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2. รถบรรทุกขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
เป็ นเงิน 3,900,000 บาท
โดยมีรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
ลักษณะเฉพาะทัวไป
- เป็ นเครืองยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายแบบยกเท
พวงมาลัยขวา พร้อมไฮดรอลิค เพาเวอร์ขบ
ั เคลือนด้วย
เครืองยนต์ดีเซล มีกาํ ลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า
210 แรงม้า ตอนหน้าเป็ นหัวเก๋งสามารถนังปฏิบตั ิงานได้
ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทังพนักงานขับรถตอนหลัง ติดตังตู้
บรรทุกมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.
สามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 6,000 กิโลกรัม
และมีเครืองอัดขยะอยูต
่ อนท้ายของตัวถัง ทํางานด้วย
ระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตกําลังดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
3,500 ปอนด์ตอ
่ ตารางนิว ติดตังเครืองขยายเสียงบน
หัวเก๋งเพือประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลข่าวสารต่างๆในการ
จัดการเก็บขยะมูลฝอย ติดตังกล้องด้านท้ายรถเพือสะดวก
ในการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ ฉีดล้างในการทําความสะอาด
กําจัดเชือโรคของตัวรถภายในถังบรรทุกขยะ ถังรองรับ
ขยะพืนถนน พืนทีรองรับขยะมูลฝอย และอุปกรณ์ ตา่ งๆ
มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่ง ทางบก
กําหนด และตามความจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน ตัวรถ
และอุปกรณ์ ทุกชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ลักษณะขอตัวรถ และเครืองยนต์
- เป็ นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า 7,000 ซีซี ล้อหน้าเดียว
ล้อหลังคู่ มีนําหนักรถรวมนําหนักบรรทุก (G.V.W)
ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม พร้อมติดตัง
เครืองปรับอากาศ วิทยุ ฟิ ล์มกรองแสง
- เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยนํา
- กําลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง
ไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- มีระบบเบรกใช้ระบบไฮดรอลิค พร้อมมีเบรกขณะจอด
- มีระบบบังคับเลียวพวงมาลัยขวา แบบลูกปื นหมุน
พร้อมเพาเวอร์ชว่ ยผ่อนแรง
- เครืองยนต์ดีเซลมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก.1295-2541หรือมาตรฐานสูงกว่า
- ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นตัวแทนจําหน่ ายโดยตรง
จากโรงงานผูผ
้ ลิต หรือได้รบ
ั การแต่งตังจากตัวแทน
จําหน่ าย ผูแ
้ ทนจําหน่ ายของรถยนต์บรรทุก
ระบบรองรับ และกันสะเทือน
- ตามมาตรฐานผูผ
้ ลิต
ระบบไฟฟ้ า และส่องสว่าง
- ใช้ระบบไฟฟ้ าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ ขนาดแบตเตอรี
ไม่น้อยกว่า 65 แอมป์ จํานวน 2 ลูก
- มีระบบไฟฟ้ า และไฟส่องสว่างถูกต้องครบถ้วน
ตามกฎจราจร
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สัญญาณไฟฉุ กเฉิน
- ตัวสัญญาณไฟเป็ นแบบชนิดวับวาบ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว
- สัญญาณไฟฉุ กเฉินแบบวับวาบเป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจาก
โรงงานทีได้รบ
ั รองมาตรฐาน ISO 9001
- ด้านท้ายติดตังสัญญาณไฟฉุ กเฉินชนิดวับวาบ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิว ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที
ได้รบ
ั รองมาตรฐาน ISO 9001
- ด้านบนหัวเก๋งติดตังไฟสัญญาณฉุ กเฉินแบบกระพริบ
สีเหลือง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ดวง
- ด้านท้ายติดตังไฟสัญญาณฉุ กเฉินแบบหมุนสีเหลือง
จํานวน 2 ดวง ติดตังชุดไฟด้านท้ายรถเป็ นสัญญาณ
ไฟเบรกและไฟเลียว
- ติดหลอดไฟขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ติดหลอดไฟ
เป็ นแบบ LED ไม่น้อยกว่า 10 ดวง ติดโคมไฟ มีขนาด
ไม่น้อย 160 มิลลิลต
ิ ร x 110 มิลลิลต
ิ ร x 50 มิลลิลิตร
เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทําจากพลาสติก ABS
ผลิตจากโรงงานทีได้รบ
ั มาตรฐาน ISO 14001
เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ
ผลิตจากโรงงานทีได้รบ
ั รองมาตรฐาน ISO 9001
หรือ ISO 9002 ในขอบข่ายการออกแบบสําหรับใช้
ยานพาหนะ
- เป็ นผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากโรงงานทีได้รบ
ั รองระบบ
คุณภาพ ISO14001 หรือ ISO 9001 หรือ ISO 9002
ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย
- ตูบ
้ รรทุกมูลฝอย รูปทรงสีเหลียมตามมาตรฐาน มีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. และสามารถรับนําหนัก
มูลฝอยได้ไม่นอ
้ ยกว่า 6,000 กิโลกรัม
- ตูบ
้ รรทุกมูลฝอย ผนังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พืนตูร้ องรับขยะสร้างด้วย
สแตนเลสแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.และแผ่นอัดขยะ
และโครงสร้างเสริมความแข็งแรง ทําการประอบอย่าง
มันคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ
- ตัวถังบรรจุขยะ ทาด้วยวัสดุรองพืนเหล็ก เพือป้ องกันสนิม
- มีถงั บรรจุนําเสียทีเหลือจากการอัดขยะสร้างด้วยสแตนเลส
หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร
พร้อมติดตังวาล์วเปิ ด – ปิ ด เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 2 นิว
- ชุดตูบ
้ รรทุกมูลฝอยจะต้องได้รบ
ั รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลิตจากโรงงานทีได้รบ
ั รอง
มาตรฐาน ISO 9001
เครืองอัดขยะมูลฝอย
- ตอนท้ายถังมีทีสําหรับรองรับขยะ เมือขยะเต็มสามารถ
บังคับเครืองอัดให้ขยะเข้าถังได้ ด้วยระบบไฮดรอลิค
- ด้านล่างของชุดตูอ
้ ดั ขยะมูลฝอยด้านท้าย มีทีรองรับนําเสีย
จากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
150 ลิตร สร้างด้วยสแตนเลสแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
ส่วนล่างของทีรองรับนําเสีย มีทอ
่ ระบายนําทิงพร้อมติดตัง
วาล์วเปิ ด – ปิ ด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิว
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- สร้างด้วยมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ นรูป
ส่วนประกอบ ดังนี
1. ส่วนพืนรองรับมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลสแผ่นมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
2.ชุดรองรับขยะด้านท้าย (HOPPER) ออกแบบ
โครงสร้างอย่างมันคงแข็งแรงโดยพืนผิวรองรับขยะ
ภายในสร้างด้วยสแตนเลสแผ่น มีความหนา
ไม่น้อยกว่า 4 มม.
3.ผนังด้านข้าง (SIDE PLATE) และหลังคา
(ROOF PLATE) ทําด้วยเหล็กแผ่นหนา 3 มม.
4.ใบอัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์สร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี
แผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
5.คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่น
มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย เป็ นแบบราง
คูส่ ไลด์ โดยผนังด้านข้างทังสองข้างมีรางรองรับการเคลือนที
ของชุดใบอัด และใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดสามารถอัด
จารบีหล่อลืนกันสึกหรอได้
- การปิ ด - เปิ ด แผงท้ายชุดอัดขยะกับตัวตูเ้ ป็ นแบบเดือย
ล็อคแบบอัตโนมัตท
ิ าํ งานด้วยระบบไฮดรอลิค
ชุดคายขยะมูลฝอย
- ระบบคายขยะทํางานด้วยระบบไฮดรอลิคยกเทแบบดัน
ใต้ถงั บรรจุขยะ
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อย
กว่า 100 มม. แกนกระบอกไฮดรอลิค
ขนาด 60 มม. จํานวน 2 กระบอก
- สามารถยกนําหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ไฮดรอลิคผลิตจากโรงงานทีได้รบ
ั มาตรฐาน ISO 9001
หรือ ISO 9002
ระบบไฮดรอลิค
- ติดตังไฮดรอลิคใช้กาํ ลังขับจากเครืองยนต์ผา่ นระบบ
ถ่ายทอดกําลัง (P.T.O)
- สามารถผลิตกําลังดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 ปอนด์
ต่อตารางนิว
- อัตราการไหลของนํามันไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 10 GPM
ทีรอบไม่เกิน 1,000 RPM
- ก้านกระบอกไฮดรอลิคจะต้องทําการชุบแข็ง
แบบ Hard Chrome
- ชุดกระบอกยกท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของ
กระบอกไม่น้อยกว่า 75 มม.ก้านกระบอกไฮดรอลิคมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มม.
- กระบอกชุดใบอัด มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า
70 มม. ก้านกระบอกไฮดรอลิคมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 40 มม.
- กระบอกชุดใบอัดสไลด์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
ไม่น้อยกว่า 70 มม. แกนกระบอกไฮดรอลิค
มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มม.
- ชุดกระบอกไฮดรอลิค ทีนํามาติดตังกับรถบรรทุกขยะ
เป็ นชุดกระบอกไฮดรอลิคทีมีคณ
ุ ภาพสูง โดยได้รบ
ั
เครืองหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทย จากสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือผลิตจากโรงงาน
ทีได้รบ
ั รองมาตรฐาน ISO
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ระบบปัมฉี ดล้างทําความสะอาดและกําจัดเชือโรค
- มีอุปกรณ์ ชุดทําความสะอาดและกําจัดเชือโรคต่างๆ
เพือช่วยในการลดกลินภายในตูถ
้ งั บรรจุขยะและอุปกรณ์
ต่างๆ ประกอบด้วย เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง
(CENTRIFUGAL PUMP) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของใบพัดไม่น้อยกว่า 140 มม. มีทางดูดและทางส่งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/4 นิวและไม่เกิน 1 นิว
เครืองสูบนําสามารถทําแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์/
ตารางนิว ตัวปัมและตัวขับกําลังอยูใ่ นตัวเดียวกัน มีนําหนัก
ไม่เกิน 6.5 กก.ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิคควบคุม
ด้วยสวิทซ์
- มีปืนฉี ดนําแรงดันสูงทําด้วยโลหะปลอดสนิม สามารถปรับ
เป็ นลําและฝอยได้ ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 800 ปอนด์/
ตารางนิว มีความยาวไม่น้อยกว่า 540 มม. มีนําหนักรวม
ไม่เกิน 1.5 กก.พร้อมถังบรรจุนํา มีความจุไม่น้อย
กว่า 80 ลิตร ติดตังตามมาตรฐานผูผ
้ ลิต
อุปกรณ์ ประจํารถ
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อแบบเดียวกับทีใช้กบ
ั รถ
จํานวน 1 ชุด
- บล็อคถอดล้อ จํานวน 1 ชุด
- ทีอัดจารบี จํานวน 1 ชุด
- แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดมาตรฐานรถ จํานวน 1 ชุด
- เครืองมือประจํารถตามมาตรฐานโรงงานผูผ
้ ลิต
จํานวน 1 ชุด
- คูม
่ ือการใช้งานและบํารุงรักษา จํานวน 1 เล่ม
- คูม
่ ือตรวจเช็คบริการ จํานวน 1 เล่ม
สีรถยนต์
- พ่นสีตามทีทางราชการกําหนด
- มีการพ่นด้วยสีกน
ั สนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชัน
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา นอกเหนื อมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ เนืองจากเขตพืนทีเทศบาลมีขนาดใหญ่ ระยะ
ทางการวิงเก็บขยะห่างไกล จึงจําเป็ นต้องจัดหารถบรรทุก
ขยะทีมีขนาดใหญ่ ปริมาตรความจุขนาดไม่น้อยกว่า
13 ลบ.ม. มาไว้ใช้งาน ซึงจะมีความคุม
้ ค่า ส่วนรถบรรทุก
ขยะขนาดเล็ก จะใช้วงในระยะใกล้
ิ
หรือในซอยแคบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 115 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที 4.2 เพิมประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (โครงสร้าง
ของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
รวม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น สถานทีทิงขยะ
เป็ นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้

200,000

บาท

300,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,146,100

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพีอจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินค่าปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี จํานวน 5 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

1,094,700

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

12,200

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมาปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
จํานวน

80,000

จํานวน

5,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
รวม

1,371,200

จํานวน

656,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
1. โครงการจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตัง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเล่นสนามเด็กเล่น พร้อม
ติดตัง จํานวน 2 ชุด ชุดละ 328,000 บาท
เป็ นเงิน 656,000 บาท ติดตัง ณ ชุมชน รง.กสย.ศอว.
ศอพท. และชุมชนบ้าน มทบ.13 ตังจ่ายตามราคาตลาด
1 ชุด พร้อมติดตัง ประกอบด้วย
1. เครืองเล่นกระดานลืน งบประมาณ 48,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก กระดานลืน
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 48,000 บาท

บาท
1,694,900 บาท
1,694,900 บาท
588,000 บาท

บาท
50,000 บาท
45,000 บาท

บาท
1,371,200 บาท
บาท
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โดยเครืองเล่นเด็กกระดานลืนผลไม้มีคณ
ุ ลักษณะหรือ
อุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1. กระดานลืนออกแบบเป็ นรูปทรงอาคารสวยงาม
มีขนาดไม่น้อยกว่า 244x246x163 ซม.
มีผนังทังหมด 3 ด้าน ซึงมีอุปกรณ์ ชนส่
ิ วนประกอบด้วย
- ผนังแป้ นบาส 1 ชุด
- ผนังช่องปี น 1 ชุด
- ผนังช่องลอด 1 ชุด
- พืนสถานี 1 ชุด
- ผนังบันไดปี นหลุม 1 ชุด
- กระดานลืนรางคู่ 1 ชุด
- กรอบกระดานลืนรางคู่ 1 ชุด
- ห่วงแป้ นบาส 1 ชุด
- แกนโยนห่วง 1 ชุด
- ห่วงโยนพลาสติก 1 ชุด
2. เครืองเล่นบ้านน้อยสองชัน งบประมาณ 54,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก บ้านสองชัน มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 300x178x170 ซม.จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
54,000 บาท
โดยเครืองเล่นเด็กบ้านสองชัน มีคณ
ุ ลักษณะหรือ
อุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1) ตัวบ้านกระดานลืน ประกอบด้วย
- ช่องหน้าต่าง ,รัวระเบียง, กระดานลืน
- โต๊ะเขียนหนังสือพับได้
- หลังคาจัวใหญ่
2) หอคอย ประกอบด้วย
- ผนังปี นหลุม, พวงมาลัยเรือ
- กล้องส่องทางไกล (Telescope)
- ผนังมีชอ
่ งลอดทัง 2 ทาง
- หรืออย่างอืนทีมีลกั ษณะเทียบเคียงได้
3) ตัวสะพานเชือมใช้ตอ
่ บ้าน 2 หลัง ประกอบด้วย
- ด้านล่างเป็ นอุโมงค์ลอด ให้แสงส่องลอดผ่านไป
อุโมงค์ดา้ นล่างได้
4) ผนังอุโมงค์ ประกอบด้วย
- ช่องคล้ายกระจกเรือดํานํา หรืออืนๆ
5) ผนังปี นหลุม เป็ นช่องวงกลมหลายขนาด
จํานวนไม่น้องกว่า 8 ช่อง
6) กระดานลืน มีความสูงจากพืน 60 ซม.
มีขอบด้านข้างกันตก
7) พืนบ้านกระดานลืน เพิมพืนทีผิวกันลืน
8) เก้าอีทรงดัมเบล 2 ตัว ใช้นงได้
ั
สามารถเคลือนย้าย
ได้สะดวก
9) กล้องส่องทางไกล สามารถหมุนกล้องได้
10) พวงมาลัยเรือขึนรูป ชินเดียวทังชิน ยึดด้วยน็อต
มีฝาปิ ดน็อตขนาดใหญ่บริเวณทีเด็กอาจสัมผัสได้
ติดตังด้วยระบบน็อคดาวน์ ไม่ใช้น็อตสกรู
11) เครืองเล่นสามารถรองรับนําหนักได้ 100 กก.
12) ผลิตจากพลาสติกอย่างดี หรือลักษณะอืน
ทีเทียบเคียงได้
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3. เครืองเล่นม้าหมุนสามทีนัง งบประมาณ 46,000.- บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ม้าหมุนสามทีนัง
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 155 ซม.
สูง 100 ซม. จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 46,000 บาท
โดยเครืองเล่นเด็กแท่นม้าหมุนสามทีนัง มีคณ
ุ ลักษณะ
หรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1) เครืองเล่นเป็ นวงกลม มีทีนัง ขึนรูป
ทังตัว จํานวน 3 ตัว ทีนังทําจากพลาสติกโพลีเอธิลีน
มี 3 สี, รวมมือจับทําจากเหล็ก อบสีฝุ่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ซม. ,ร้อยกับรูปสัตว์
สามารถเป็ นได้ทงมื
ั อจับและเด็ก สามารถวางเท้าได้
แท่นหมุนวงกลมทําจากเหล็กแผ่นพับขอบติดตัง
เสาเหล็กสําหรับยึดติดกับตัวทีนัง ฐานแท่นหมุนทําจาก
เหล็กโครงสร้างหลักทําด้วยพลาสติกและเหล็ก
ชินส่วนอุปกรณ์ ประกอบด้วย
- ทีนังรูปสัตว์หรือรูปอืน 3 ชุด
- ถาดแท่นหมุน และฐานถาดแท่นหมุน
4. เครืองเล่นไม้กระดก 2 ทีนัง งบประมาณ 78,000.- บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ไม้กระดก 2 ทีนัง
มีขนาดไม่น้อยกว่า 220x40x60 ซม. จํานวน
2 ชุด ๆ ละ 39,000 บาท โดยเครืองเล่นเด็ก
ไม้กระดก 2 ทีนัง มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วน
ไม่น้อยกว่านี
1) เสาไม้กระดก ทําจากท่อเหล็กกลม อบสีฝุ่น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11.4 ซม. หนา 2 มม.
ยาว 2.20 เมตร ฝาครอบเสาปิ ดหัวท้ายทําจาก
อลูมเิ นียม
2) คานรับไม้กระดก ทําจากท่อเหล็กกลม อบสีฝุ่น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 11.4 ซม.
หนา 2 มม. ฝาครอบเสาทําจากอลูมิเนียม 2 ชุด
เชือมต่อกันเป็ นตัว เอช (H) ทําหน้าทีรับนําหนักจาก
เสาไม้กระดก
3) ทีนังทําจากพลาสติกขึนรูป ด้ามจับทําจากเหล็กกลม
อบสีฝุ่น
4) ฐานไม้กระดก ทําจากแผ่นเหล็ก อบสีฝุ่น
5) อุปกรณ์ ตด
ิ ตังด้วยน็อตสแตนเลส ปลอดภัย
ไม่เป็ นสนิม
6) โครงสร้างเสาและคานไม้กระดกทําจากท่อเหล็ก
อบสีฝุ่นป้ องกันสนิม, ทีนังขึนรูปทังตัวด้วยพลาสติก
โพลีเอธิลีนอย่างดี
5. เครืองเล่นศูนย์รวมชิงช้าพร้อมกระดานลืน
งบประมาณ 76,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก ศูนย์รวมชิงช้าพร้อม
กระดานลืน มีขนาดไม่น้อยกว่า 465x240x196 ซม.
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 76,000 บาท
โดยเครืองเล่นเด็กศูนย์รวมชิงช้าพร้อมกระดานลืน
มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1) เครืองเล่นเด็กสามารถเล่นได้พร้อมกันหลายคน
มีชอ
่ งและประตูดา้ นล่าง และมีชงิ ช้า 4 ตัว
ซึ งมีชนส่
ิ วนประกอบด้วย
- ผนังเชือมต่อคานชิงช้า
- ผนังช่องลอดสไลเดอร์
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- มีผนังสถานี
- มีอุโมงค์ทอ
่ ลอด
- มีกระดานลืน
- ผนังเชือมต่อคานชิงช้า
- คานชิงช้า
- ผนังต่อคานชิงช้า
- ชิงช้า 4 ตัว
- ผลิตจากพลาสติกอย่างดี
6. เครืองเล่นอุโมงค์ งบประมาณ 26,000 บาท
- เพือจัดซือครุภณ
ั ฑ์เครืองเล่นเด็ก อุโมงค์ มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 217x100x108 ซม.จํานวน 1 ชุด ๆ ละ
26,000 บาท
โดยเครืองเล่นเด็ก อุโมงค์รูปทรงตัวหนอนหรืออย่างอืน
มีคณ
ุ ลักษณะหรืออุปกรณ์ ชนส่
ิ วนไม่น้อยกว่านี
1) เครืองเล่นมีลกั ษณะเป็ นอุโมงค์หลากสี ตาติดตัง
พลาสติกใส ทีผนังมีชอ
่ งแสงสามารถมองออกมา
ภายนอก
2) ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีนอย่างดี พร้อมมีแผ่นยาง
รีไซเคิลกันกระแทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 95 ลําดับที 12
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุ น
ด้านการกีฬา
2. โครงการจัดซือชุดเครืองออกกําลังกาย พร้อมติดตัง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย พร้อมติดตัง
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 238,400 บาท เป็ นเงิน 715,200 บาท
ติดตัง ณ ชุมชนบ้านดงจําปา 1 ,ชุมชนบ้านท่าเดือน้อย
และชุมชนบ้านศูนย์ 1 พัฒนา ตังจ่ายตามราคาตลาด 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครืองออกกําลังกายแขน จํานวน 17,900 บาท
โครงสร้างทีใช้ทอ
่ กันสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว
ใช้ระบบลูกปื นเม็ดกลมรับนําหนักใช้สาํ หรับสายพาน
ร่อง V ระบบลูกลอกแบบเหล็ก ฐานล่างใช้ทอ
่ ขนาด 2 นิว
ไม่น้อยกว่า 100x130 เซนติเมตร ความสูงของเครือง
ไม่เกิน 195 เซนติเมตร มือจับใช้ทอ
่ กันสนิมขนาด 1 นิว
ความยาวไม่เกิน 106 เซนติเมตร เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ด้วย
ฟองนําและหนังเทียมลูกถ่วง ความหนักปรับได้ ตังแต่
8-40 K วัสดุทใช้
ี ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
2. เครืองออกกําลังข้อเข่า จํานวน 15,300 บาท
โครงสร้างทีใช้ทอ
่ กันสนิม ฐานล่างใช้ตวั ยู 3 นิว หนา
ท่อกลมขนาด 2 นิว x104 เซนติเมตรใช้ระบบลูกปื น
เม็ดกลม รับนําหนัก ใช้ระบบสายพานร้อง V ลูกถ่วงสมดุล
ใช้เพิมความหนักเบาได้ ระบบลูกปื นความสูงไม่เกิน
130 เซนติเมตร ความกว้างของแฮนด์ ไม่เกิน 60
เซนติเมตร ฐานเบาะสูงไม่เกิน 78 เซนติเมตร
เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ด้วยฟองนําและหนังเทียม
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร

จํานวน

715,200

บาท
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3. เครืองออกกําลังกายแขน ขา และลดหน้าท้อง
จํานวน 15,300 บาท
โครงสร้างใช้เหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า
2 x1x2 มิลลิเมตร ระบบสปริงคู่ เพิมความหนักเบาได้
มือจับใช้วสั ดุป้องกันสนิม ความกว้าง 1 นิว x 55
เซนติเมตร ใช้ลูกปื นเม็ดกลมความสูงไม่เกิน
145 เซนติเมตร ฐานล่างใช้ทอ
่ ทรงกลมขนาด 2 นิว
65x108 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร
เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ด้วยฟองนําและหนังเทียม วัสดุทีใช้
ความหนา ไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
4.เครืองออกกําลังแขนลดหน้าท้อง จํานวน 15,300 บาท
โครงสร้างทีใช้ทอ
่ กันสนิม ใช้เหล็กตัวยูขนาด 3 นิว
ตัวแท่นใช้ทอ
่ ป้ องกันสนิมขนาดไม่น้อยกว่า
2 นิว x 50 เซนติเมตร มือจับใช้ทอ
่ ป้ องกันสนิม
ขนาด 1 นิว x 55 เซนติเมตร ใช้ระบบสปริงเพิมนําหนักเบา
ระบบลูกปื นเม็ดกลม เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ด้วยฟองนํา
และหนังเทียม กว้าง 10 นิว x 107 เซนติเมตร
ฐานล่างใช้ทอ
่ กลมขนาด 2 นิว x 70 เซนติเมตร
ความยาวไม่เกินขนาด 3 นิว x 110 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน106 เซนติเมตร วัสดุทีใช้ความหนา
ไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
5. เครืองนวดหลังออกกําลังแขน จํานวน
15,300 บาท
โครงสร้างทีใช้ทอ
่ กันสนิม ใช้ระบบสปริงเพิมนําหนัก
และเบาะ ระบบลูกปื นเม็ดกลมล้อนวดหลังแบบลูกยาง
ฐานเหล็กใช้ทอ
่ ทรงกลมขนาด 2 นิว x 70 เซนติเมตร
ฐานแท่นเครืองใช้เหล็กตัวยู 3 นิว x 90 เซนติเมตร
มือจับใช้ทอ
่ ป้ องกันสนิมขนาด 1 นิว x 57 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 105 เซนติเมตรเบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ฟองนํา
และหนังเทียม วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
6. เครืองซิทอัพหน้าท้อง จํานวน 5,100 บาท
โครงสร้างทีใช้ทอ
่ กันสนิม ขนาดไม่ตากว่
ํ า
2 นิว x 50 x 60 x 110 เซนติเมตร เบาะใช้ไม้หนาหุม
้
ฟองนําและหนังเทียม ขนาด 10 นิว x 115 เซนติเมตร
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
7. เครืองแก้ปวดข้อเข่า จํานวน 12,900 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุกน
ั สนิม ระบบลูกปื นเม็ดกลม
ฐานแท่นเครืองท่อกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง
2 นิว x 65 x 65 เซนติเมตร มือจับใช้เหล็กป้ องกันสนิม
ขนาด 1 นิว x 75 เซนติเมตร เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ฟองนําและ
หนังเทียม ฐานเบาะและฐานรับข้อเข่าใช้เหล็กป้ องกันสนิม
ขนาด 2 นิว ขนาด 2.3 มิลลิเมตร ฐานล่างใช้เหล็กตัวยู
3 นิว x 60 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 105 เซนติเมตร
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
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8. เครืองออกกําลังขา จํานวน 12,900 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ระบบสปริงเพิมแรง
และระบบลูกปื นเม็ดกลม ปรับหนักเบาได้
ฐานแท่นใช้เหล็กท่อกลมขนาด 2 นิว x 65 เซนติเมตร
ฐานเบาะเหล็กป้ องกันสนิม 2 นิว ความสูงไม่เกิน
133 เซนติเมตร ฐานแท่นยาวใช้เหล็กตัวยู
3 นิว x 100 เซนติเมตร ฐานวางรองเท้าใช้เหล็ก
ป้ องกันสนิม 2 นิว x 50 ซ.ม. x 1 (1/2) นิว มือจับ
ใช้เหล็กป้ องกันสนิม 1 นิว x 77 เซนติเมตร เบาะใช้ไม้
หนาหุม
้ ฟองนํา และหนังเทียม วัสดุทีใช้ความหนา
ไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
9. เครืองนวดฝ่ าเท้า จํานวน 11,300 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ตัว T
ใช้ทอ
่ ขนาด 3 นิว x 70 x 65 เซนติเมตร
ตัว T ใช้ทอ
่ ขนาด 2 นิว x 70 x 65 เซนติเมตร
ฐานแท่นใช้ทอ
่ กลมขนาด 2 นิว x 70 เซนติเมตร
ฐานยาวใช้เหล็กตัวยู 4 นิว x 120 เซนติเมตร
เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ฟองนําและหนังเทียม
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
10.เครืองบริหารข้อสะโพก จํานวน 11,100 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม เสาแท่นใช้เหล็กท่อกลม
ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2 นิว x 107 เซนติเมตร
ฐานมือจับใช้เหล็กป้ องกันสนิมขนาด 1 นิวx98 เซนติเมตร
ฐานแท่นเครืองใช้ทอ
่ กลม 2 นิว x 65 เซนติเมตร
แท่นทรงยาวใช้เหล็กตัวยู 3 นิว x 90 เซนติเมตร
จานแป้ นหมุนขนาด 35 เซนติเมตร ระบบลูกปื นรับนําหนัก
เทเปอร์ และเม็ดกลมวัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า
2.3 มิลลิเมตร
11.เครืองออกกําลังแขนและหน้าท้อง จํานวน 12,900 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ระบบสปริงเพิมแรง
ระบบลูกปื นเม็ดกลมรับนําหนักฐานแท่นใช้ทอ
่ กลม
กันสนิม ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2 นิว x 65 เซนติเมตร
ฐานยาวของแท่นใช้เหล็กตัวยู 3 นิว x 108 เซนติเมตร
แท่นรองเบาะเหล็กกันสนิม 10 นิว x 60 เซนติเมตร
ฐานมือจับใช้ทอ
่ กลมกันสนิม 1 นิว x 55 เซนติเมตร
เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ฟองนําและหนังเทียม
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
12.เครืองดัดหลังลดหน้าท้อง จํานวน 11,600 บาท
โครงสร้างใช้วสั ดุเหล็กป้ องกันสนิม
แท่นดัดหลังทรงกลมใช้ทอ
่ กันสนิม 8 นิวx50 เซนติเมตร
ฐานแท่นใช้ทอ
่ กลมกันสนิม ขนาด 2 นิว x 75 เซนติเมตร
เสาแท่นใช้เหล็กป้ องกันสนิม ขนาด 3 นิว x75 เซนติเมตร
แท่นยาวใช้เหล็กตัวยู ขนาด 4 นิว x 107 เซนติเมตร
แท่นทรงตัว H ใช้วสั ดุเหล็กป้ องกันสนิม
ขนาด 2 นิว x 50 x 50 เซนติเมตร
วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
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13.เครืองบริหารข้อเข่า จํานวน 15,300 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุเหล็กป้ องกันสนิม ระบบลูกปื นเม็ดกลม
ใช้ลอ
้ ทรงกลมขับเคลือนระบบลูกปื น มือจับใช้วสั ดุป้องกัน
สนิม ขนาด 1 นิว x 55 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน
110 เซนติเมตร ฐานแท่นเครืองใช้เหล็กทรงกลม
ขนาด 2 นิว x 65 เซนติเมตร ความยาวใช้เหล็กตัวซี
ขนาด 3 นิว x 144 เซนติเมตร เบาะใช้ไม้หนาหุม
้ ฟองนํา
และหนังเทียม ความสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร วัสดุทีใช้
ความหนาไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
14.เครืองบริหารหลัง ข้อสะโพกและไหล่
แบบไร้สปริง จํานวน 15,300 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ระบบลูกปื นเม็ดกลม
รับนําหนัก ฐานใช้ทอ
่ เหล็กทรงกลม ขนาด
2 นิว x 65 ซม. และเหล็กตัวยู 3 นิว
ความยาวไม่เกิน 105 ซม. ฐานเบาะใช้ทอ
่ กันสนิม
ขนาด 2 นิว มือจับใช้วสั ดุกน
ั สนิม 1 นิว x 60 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 128 เซนติเมตร วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตาํ
กว่า 2.3 มิลลิเมตร
15.เครืองบริหารไหล่และขา จํานวน 14,800 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ฐานแท่นเครืองกระบอก
ทรงกลม ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2 นิวx78 เซนติเมตร
ฐานแท่นยาว ใช้เหล็กตัวยู ขนาด 3 นิว x 108 เซนติเมตร
ฐานรับนําหนักเป็ นเหล็กป้ องกันสนิม ใช้ลูกปื นรับนําหนัก
เม็ดกลม มือจับใช้วสั ดุกน
ั สนิม 1 นิวx37x73 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 138 เซนติเมตร วัสดุทีใช้ความหนา
ไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
16.เครืองบริหารไหล่ และข้อสะโพกแบบเปล
จํานวน 14,800 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ฐานแท่นเครืองกระบอก
ทรงกลม ขนาดไม่ตากว่
ํ า 2 นิว x 65 เซนติเมตร ฐานแท่น
ยาวใช้เหล็กตัวยู ขนาด 3 นิวx115 เซนติเมตร ใช้ระบบ
ลูกปื นเม็ดกลมรับนําหนักบนล่าง มือจับใช้เหล็กป้ องกัน
สนิม 1 นิว x 45 x 75 เซนติเมตร แท่นรับนําหนัก
ขนาด 6 นิว x 44 เซนติเมตร วัสดุทีใช้ความหนา
ไม่ตากว่
ํ า 2.3 มิลลิเมตร
17.ลูว่ งเอนกประสงค์
ิ
จํานวน 21,300 บาท
โครงสร้างทีใช้วสั ดุป้องกันสนิม ฐานแท่น
ใช้เหล็กตัวยูหนาไม่ตากว่
ํ า 3 นิว x 65 x 108 เซนติเมตร
ฐานรับนําหนักเหล็กป้ องกันสนิมขนาดไม่ตากว่
ํ า
3 นิว x 82 เซนติเมตร ขับเคลือนด้วยล้อช่วยแรงระบบ
สายพานทรงตัว V ระบบลูกปื นเม็ดกลมรับนําหนัก มือจับใช้
วัสดุป้องกันสนิม ขนาด 1 นิว x 38 x 75 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 144 เซนติเมตร แท่นรองฐาน
6 นิว x 38 เซนติเมตร วัสดุทีใช้ความหนาไม่ตากว่
ํ า
2.3 มิลลิเมตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 95 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแนวทางการพัฒนา
ที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. โครงการโคกตูมพืนทีสีเขียว
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรูแ
้ ละรณรงค์เพือให้ชุมชนตระหนักใน
การดูแลด้านสิงแวดล้อมต่อชุมชน สําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 117 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
ที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

รวม
รวม
รวม

1,610,000

บาท
1,610,000 บาท
1,610,000 บาท

จํานวน

10,000

บาท

2. โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานและข้อมูล กชช. 2 ค
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลพืนฐาน สําหรับเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ค่าอาหาร-เครืองดืม ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 136 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางพัฒนาที
5.4 ปรับปรุงระบบข้อมูล สารสนเทศและสร้างนวัตกรรม
การทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่

จํานวน

100,000

บาท

3. โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมการจัดทําแผนชุมชน
ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล องค์กรต่าง ๆ เป็ นค่าอาหารเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณ วัสดุอุปกรณ์ ค่างจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 131 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนา
ที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

50,000

บาท

4. โครงการจัดทําหัวเชือจุลน
ิ ทรีย์ EM
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรม ทีเกียวกับการปรับปรุง/กําจัดกลินในสถานประกอบ
กิจการประเภทฟาร์ม ท่อทางระบายนํา เพือใช้ในการกําจัดกลิน
เหม็นของมูลสุกรของผูป
้ ระกอบการ ฟาร์ม สําหรับจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทําหัวเชือจุลน
ิ ทรีย์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 119 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทาง
การพัฒนาที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

จํานวน

10,000

บาท
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5. โครงการถนนปลอดฝุ่ น
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมรณรงค์เพือให้ผป
ู้ ระกอบการตระหนักในการเฝ้ าระวัง
ผลกระทบจากฝุ่ นในการประกอบการต่อชุมชน การรณรงค์ทาํ
ความสะอาดถนนสายหลัก สายรอง สําหรับจ่ายเป็ นค่า ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 118 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
ที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

จํานวน

20,000

บาท

6. โครงการนําใน คลองสวย ด้วยมือเรา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรม ทีเกียวกับการอนุรกั ษ์ แหล่งนําให้แก่อา่ งเก็บนําห้วย
ซับเหล็ก อ่างเก็บนําห้วยส้ม และลํารางสาธารณะ สําหรับจ่าย
เป็ น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแหล่งนํา
สาธารณะค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 118 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
ที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

จํานวน

30,000

บาท

7. โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพสิงแวดล้อมสถานประกอบการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรูแ
้ ละรณรงค์เพือให้ผป
ู้ ระกอบการ
ตระหนักในการเฝ้ าระวังผลกระทบด้านสิงแวดล้อมในการ
ประกอบการต่อชุมชน สําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึก ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 118 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทาง
การพัฒนาที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

จํานวน

10,000

บาท

8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทกั ษ์ สงแวดล้
ิ
อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับการดูแลสิงแวดล้อมในชุมชน สําหรับจัด
อบรมให้แก่ แกนนํา ทสม. สําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึก ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 111
ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมแนวทางการพัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

หน้ า 70 จาก 88
9. โครงการเยาวชนรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมเพือให้เยาวชนมีความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมสําหรับจัดอบรมให้แก่
นักเรียน เยาวชน แกนนํานักเรียนผู้สนใจสําหรับจ่ายเป็ น
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึก
ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 112 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนว
ทางการพัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

25,000

บาท

10. โครงการรูอ้ ยู่ รูใ้ ช้ ใส่ใจสิงแวดล้อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับการประชาสัมพันธ์จดั ทําป้ าย/แผ่นพับเพือให้
ความรูป
้ ระชาชนในด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 112 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนว
ทางการพัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

5,000

บาท

11.โครงการเลือกตังคณะกรรมการชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการเลือกตังคณะกรรมการชุมชน
ทีครบวาระการดํารงตําแหน่ ง เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารเครืองดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 131 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์
ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแนวทางการ
พัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

20,000

บาท

12.โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพนําทิงครัวเรือน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมทีเกียวกับการดูแลคุณภาพนําทิงครัวเรือน สําหรับจัด
อบรมให้แก่ชุมชนนําร่อง 1 ชุมชน แกนนําผูน
้ ําชุมชน แกน
นํานักเรียนและประชาชน ผูส
้ นใจสําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 118 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
ที 4.3 ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทีดี

จํานวน

20,000

บาท

หน้ า 71 จาก 88

13.โครงการให้ความรูผ
้ ป
ู้ ระกอบการฟาร์มสุกร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรูก
้ ารดําเนินการเฝ้ าระวังคุณภาพด้าน
สิงแวดล้อมและการรายงานของระบบบําบัดนําเสีย มาตรา 80
ตามพระราชบัญญัตส
ิ งแวดล้
ิ
อมสําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 112 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนวทางการ
พัฒนาที 4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

10,000

บาท

14.โครงการให้ความรูผ
้ ป
ู้ ระกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตามโครงการฯ การจัด
กิจกรรมเพือให้ผป
ู้ ระกอบการตระหนักในการดูแลด้าน
สิงแวดล้อมต่อชุมชน สําหรับจัดอบรมให้แก่เหมืองแร่และโรง
โม่หน
ิ ในเขตเทศบาลสําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 111 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนวทางการพัฒนา
ที 4.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

15.โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับจัดอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการทีปรึกษาชุมชน ผูบ
้ ริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที เป็ นค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบีย
เลียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร-เครืองดืม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 101 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมแนวทางการพัฒนา
ที 2.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัย
ในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

จํานวน

900,000

บาท

16.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการอบรมและศึกษาดูงาน ให้กบ
ั
คณะกรรมการกลุม
่ สตรี สมาชิกกลุ่มสตรี ผูบ
้ ริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ค่าอาหาร-เครืองดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 131
ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา

จํานวน

200,000

บาท

หน้ า 72 จาก 88
จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,633,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

245,200

บาท

รวม
รวม

830,000
830,000

บาท
บาท

จํานวน

10,000

บาท

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
แห่งประเทศไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งนักกีฬานักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลาง และรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ค่าเบียเลียงเก็บตัวฝึ กซ้อม ค่าชุดการ
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์ การฝึ กซ้อมและแข่งขัน ค่าเบียเลียงนักกีฬา
และเจ้าหน้าที ค่าทีพัก ค่านํามันเชือเพลิง ค่าเวชภัณฑ์
ยา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 93 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการกีฬา

120,000

บาท

17.โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการอบรมอาชีพให้กบ
ั ประชาชนในเขต
เทศบาล เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 101
ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนาที 3.1
ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
483,800 บาท
483,800 บาท
238,600 บาท

หน้ า 73 จาก 88
3. โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 11 คน , 7 คน และ 5 คน สําหรับเยาวชนและ
ประชาชน โดยเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ กีฬา ค่าเบียเลียง
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุจดั ทําสนาม
เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 94
ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา

จํานวน

200,000

บาท

4. โครงการจัดซือ-วัสดุอุปกรณ์ กีฬาหมูบ
่ า้ น/ชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุ – อุปกรณ์ กีฬาหมูบ
่ า้ น/
ชุมชนให้กบ
ั ชุมชนในเขตเทศบาลจํานวน 33 ชุมชน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 93 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการกีฬา

จํานวน

300,000

บาท

5. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่ วยงาน
ชมรม ท้องถิน และจังหวัดอืน ๆ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาของหน่ วยงาน ชมรม ท้องถินจังหวัด
อืนๆ ได้แก่ มหกรรมกีฬาท้องถินไทคัพ เทศบาลสัมพันธ์
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทยไพมิสเตอร์(PM) และอืน ๆ เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการ
ฝึ กซ้อมและแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบียเลียง
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 92 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา

จํานวน

200,000

บาท

งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดงจําปา 1
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดง
จําปา 1 (บริเวณวัดใหม่จาํ ปาทอง) จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 95 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การกีฬา

รวม
รวม

320,000

จํานวน

320,000

บาท
320,000 บาท
บาท

หน้ า 74 จาก 88

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. โครงการจัดงานประเพณี วน
ั สงกรานต์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์
สําหรับจ่ายเป็ นค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจตุปจั จัยถวายพระสงฆ์
ในพิธีสรงนําพระ ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าไวนิล ค่าสนับสนุน
ขบวนแห่ ค่าอาหารและนําดืมค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งสถานที
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 103 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.7
ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

รวม
รวม
รวม

170,000

บาท
110,000 บาท
110,000 บาท

จํานวน

30,000

บาท

2. โครงการจัดงานวันขึนปี ใหม่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานทําบุญวันขึนปี ใหม่
สําหรับเป็ นค่าอาหารและนําดืมแด่พระภิกษุ สงฆ์ ค่าจัดสถานที
ค่าใช้จา่ ยในการประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 103 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.7
ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

10,000

บาท

3. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
(วันอาสาฬหบูชา) ณ วัดภายในเขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ น
ค่าสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าดอกไม้ธูป
เทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 103 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 2 การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.7
ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

10,000

บาท

4. โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
(วันมาฆบูชา) ณ วัดภายในเขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่า
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าดอกไม้ธูป
เทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 103 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.7 ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

10,000

บาท

หน้ า 75 จาก 88

5. โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
(วันวิสาขบูชา) ณ วัดภายในเขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่า
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าดอกไม้ธูป
เทียน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 103 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์
ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม แนวทางการพัฒนา
ที 2.7 ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถินและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

10,000

บาท

6. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
สําหรับจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการหล่อเทียนจํานําพรรษา ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 104 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.7 ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
และสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

จํานวน

40,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่จงั หวัดลพบุรี
จํานวน 60,000 บาท ในโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราช ประจําปี 2560 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
หน้าที 102 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม แนวทางการพัฒนาที 2.7 ส่งเสริมภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
และสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

รวม
รวม
จํานวน

60,000

บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

หน้ า 76 จาก 88
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทีทํางานให้
เทศบาลตามความจําเป็ น เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
1. จัดซือเครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 1 แรงม้า (5 เครือง)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 1 แรงม้า
220 โวลท์ สองสาย สามารถสูบนําได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัวโมง ทีแรงส่งสูงรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อม
สายไฟชนิดกันนําได้ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อม
กล่องคอนโทรล จํานวน 5 เครือง(ราคาเครืองละ17,000 บาท)
จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีกาํ หนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 126 ลําดับที 20 ยุทธศาสตร์
ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนว
ทางการพัฒนาที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
2. จัดซือเครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 5 แรงม้า (1 เครือง)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 5 แรงม้า
สามารถสูบนําได้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง ทีแรง
ส่งสูงรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร พร้อมสายไฟชนิดกันนําได้
ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมกล่องคอนโทรล
จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 60,000 บาท จัดซือตามราคา
ท้องตลาด เนืองจากไม่มีกาํ หนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 126 ลําดับ 18 ยุทธศาสตร์ที 5 การ
บริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ที 5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
1. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณ
กลุม
่ บ้านนางทวี พลอยประดับ) หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602561 หน้าที 54 ลําดับ 108 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

12,925,000

บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

รวม
รวม

12,915,000

จํานวน

85,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รวม

12,770,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

บาท
145,000 บาท

หน้ า 77 จาก 88
2. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณ
กลุม
่ บ้านนางสา จันทร์สาลี) หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 54 ลําดับที 108 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

3. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านนําซับ
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางอําพัน สังขลิต) หมูท
่ ี 5 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 53 ลําดับที 104 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

4. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านนําซับ
(บริเวณกลุม
่ บ้านนายพิษณุ แสงทอง) หมูท
่ ี 5 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 53 ลําดับที 104 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

5. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางสมใจ สันธินาค) หมูท
่ ี3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 56 ลําดับที 114 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

6. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านนิคม 3
(บริเวณกลุม
่ บ้านซับราง) หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 56 ลําดับที 116 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

หน้ า 78 จาก 88
7. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6
สามัคคี (บริเวณกลุม
่ บ้านพลับพลา) หมูท
่ ี6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 56 ลําดับที 115 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

8. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ ๅ16
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางสํารวย บัวทอง) หมูท
่ ี 16 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602652 หน้าที 55 ลําดับที 112 ยุทธศาสตร์ที 1การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

9. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
(บริเวณซอย 3 สายตรี – สายโท) หมูท
่ ี 3 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 52 ลําดับที 102 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

10. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตือย
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมูท
่ ี4
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 53 ลําดับที 103 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

11. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม
(บริเวณวัดหนองแฝกเลือม) หมูท
่ ี 11 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
50 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 54 ลําดับที 109 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

800,000

บาท

หน้ า 79 จาก 88
12. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
(บริเวณกลุม
่ บ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมูท
่ ี 9 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 54 ลําดับที 107 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

13. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางพเยาว์ อ่วมธรรม) หมูท
่ ี 8 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 53 ลําดับที 106 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

450,000

บาท

450,000

บาท

14. ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี
(บริเวณกลุม
่ บ้านนายสมบัติ ไวว่อง) หมูท
่ ี 8 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา ขนาดความจุ
20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร จํานวน 1 แห่ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25602562 หน้าที 53 ลําดับที 106 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนาที 1.1 พัฒนา
ระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

450,000

บาท

15.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุม
่
บ้านนางทวี พลอยประดับ) หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 49 ลําดับที 90 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

16. ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุม
่
บ้านนางเรณู ศรีสะอาด) หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 49 ลําดับที 90 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

หน้ า 80 จาก 88
17. ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านคีรีวงก์ (บริเวณกลุม
่
บ้านนางสา จันทร์สาลี) หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว)ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 49 ลําดับที 90 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

18.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนําซับ (บริเวณกลุ่ม
บ้านนางอําพัน สังขลิต) หมูท
่ ี 5 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว (ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 47 ลําดับที 85 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

19. ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนําซับ (บริเวณกลุม
่
บ้านนายพิษณุ แสงทอง) หมูท
่ ี 5 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2561 หน้าที 47 ลําดับที 85 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

20. ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางสมใจ สันธินาค) หมูท
่ ี3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 51 ลําดับที 97 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

21.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี
(บริเวณกลุม
่ บ้านพลับพลา) หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 51 ลําดับที 98 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

หน้ า 81 จาก 88
22.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางสํารวย บัวทอง) หมูท
่ ี 16 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 50 ลําดับที 95 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

23.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านศูนย์หนึ งพัฒนา
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางนิด ทัพเสือ) หมูท
่ ี 12 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 49 ลําดับที 92 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

24.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสามพันตา
(บริเวณซอย 3 สายตรี – สายโท) หมูท
่ ี 3 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 46 ลําดับที 83 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

25.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองแกเตือย
(บริเวณกลุ่มบ้านนางสาวพานทอง ทองสาลี) หมูท
่ ี4
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2560-2562 หน้าที 47 ลําดับที 84 ยุทธศาสตร์ที 1 การ
พัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

26.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางประเทือง เพชรสุขุม) หมูท
่ ี9
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 48 ลําดับที 89 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

หน้ า 82 จาก 88
27.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
(บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญล้อม แสงสว่าง) หมูท
่ ี 8 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 48 ลําดับที 89 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

28.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองหอย
(บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญศรี กระปุกนาค) หมูท
่ ี9
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 หน้าที 48 ลําดับที 89 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

29.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยจันทร์
(บริเวณซอย 6 สายจัตวา – สายทหาร) หมูท
่ ี 7 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562 หน้าที 48 ลําดับที 87 ยุทธศาสตร์
ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการ
พัฒนาที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

30.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี
(บริเวณกลุม
่ บ้านนางพเยาว์ อ่วมธรรม) หมูท
่ ี 8 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 48 ลําดับที 83 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

31.ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนองถํา
(บริเวณกลุม
่ บ้านหนองนําขาว) หมูท
่ ี 7 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึก 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2560-2562 หน้าที 52 ลําดับที 99 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภคสาธารณู ปการ

จํานวน

360,000

บาท

หน้ า 83 จาก 88
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,111,000

รวม
รวม
จํานวน

820,000

รวม

815,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

2. โครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์
สําหรับเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยใน
การส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม จัดประชุมอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานของเกษตรกร เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 121 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์
ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมแนว
ทางการพัฒนาที 4.4 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย

จํานวน

300,000

บาท

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร สําหรับเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จา่ ยในการส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม
จัดประชุมอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน
ของเกษตรกร เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาเทศบาลค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 106 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์
ที 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั นโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวทางที 3.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

500,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
291,000 บาท
291,000 บาท
291,000 บาท

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

หน้ า 84 จาก 88
แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
รวม
รวม
จํานวน

546,500

จํานวน

24,000

รวม
รวม
จํานวน

282,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาล
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจการต่างๆ ของเทศบาล
จํานวน 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูลบ่อดักไข จํานวน 70,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทําสือป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ ตา่ งๆ
ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ไฟฟ้ า ประปา ท่อระบายนํา ฯลฯ
จํานวน 50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

165,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและ
วิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ปลักไฟ
ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

42,000
2,000

บาท
บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด
ผงซักฟอก เข่ง ทีตักขยะ ไม้มือเสือ สบู่ แปรง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

5,000

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการค่าครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

บาท
240,000 บาท
240,000 บาท
216,000 บาท

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

บาท
160,000 บาท

หน้ า 85 จาก 88

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย
เครืองมือก่อสร้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น
ค่าแก๊สหุงต้ม นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

3,000

บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น นํายาฆ่าเชือ และดับกลิน นํายาฆ่าแมลงโซดาไฟ
ยาและเวชภัณฑ์ตา่ งๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

2,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลโคกตูม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รวม
จํานวน

70,000

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
จัดซือปัมนําอัตโนมัติ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือปัมนําแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครือง
เป็ นเงิน 15,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์) เพือใช้ทาํ ความสะอาดอุปกรณ์ ทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลโคกตูม โดยมีรายระเอียดดังนี
- เป็ นปัมนําแบบอัตโนมัติ แรงดันคงที ขนาดไม่น้อย
กว่า 350 วัตต์ มีระยะดูดนําไม่น้อยกว่า 8 เมตร มีระยะส่งนํา
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 128 ลําดับ
ที 28 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที 5.1 พัฒนาการ
ปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

รวม
รวม

24,500

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

9,500

บาท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือเครืองตัดหญ้า
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน9,500 บาท (ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์) ใช้สาํ หรับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลโคกตูม
โดยมีรายระเอียดดังนี
1. เป็ นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2. เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4. พร้อมใบมีด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25602562 หน้าที 128 ลําดับที 27 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนาที
5.1 พัฒนาการปฏิบตั งิ านและเพิมประสิทธิภาพการให้บริการ
แก่ประชาชน

บาท
70,000 บาท

บาท
24,500 บาท

หน้ า 86 จาก 88
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิมของพนักงานจ้าง
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ท. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9
ลงวันที 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ตังจ่ายจากเงินรายได้
765,800 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
34,200 บาท (ผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ ูแลเด็ก จํานวน 5 คน ๆ ละ
570 บาท (570*5*12) )

รวม
รวม
รวม
จํานวน

40,454,100

บาท
40,454,100 บาท
40,454,100 บาท
800,000 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา เพราะมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย
ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

850,000

บาท

เบียยังชีพผูส
้ ูงอายุ
เพือจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผูส
้ ูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 3,756 คน เป็ นเงิน 29,953,200 บาท
แยกเป็ นช่วงอายุ ดังนี
- อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 2,055 คน คนละ 600 บาท
เป็ นเงิน 14,796,000 บาท
- อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 1,125 คน คนละ 700 บาท
เป็ นเงิน 9,450,000 บาท
- อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 502 คน คนละ 800 บาท
เป็ นเงิน 4,819,200 บาท
- อายุ 90 ปี ขึนไป จํานวน 74 คน คนละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 888,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.3/ ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559

จํานวน

29,953,200

บาท

เบียยังชีพคนพิการ
เพือจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 520 คน ๆ ละ 800 บาท เป็ นเงิน
4,992,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว 1502
ลงวันที 2 สิงหาคม 2559

จํานวน

4,992,000

บาท

หน้ า 87 จาก 88
เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ ในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 16 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็ นเงิน
96,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1468 ลง
วันที 27 กรกฎาคม 2559

จํานวน

96,000

บาท

สํารองจ่าย
เพือจ่ายกรณี ฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็ นส่วนรวมเท่านัน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ 395,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
305,000 บาท

จํานวน

700,000

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล เป็ นเงิน 186,200 บาท โดย
พิจารณาตังงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2538
(ได้กาํ หนดค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เป็ นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ งส่วนหกของรายรับจริงปี
ทีล่วงมาแล้วปี 2558 รับจริง 111,661,241 บาท
(1/100 * 1/6 (111,661,241)=186,102)
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2.ค่าใช้จา่ ยเกียวกับการจราจร เป็ นเงิน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการจราจรและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของตํารวจและค่าใช้จา่ ยในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเกียวกับการจราจรทีประชาชนได้รบ
ั โดยตรงในเขต
เทศบาล เช่น สัญญาณไฟ ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาล
ตําบลโคกตูม ตังไว้ 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
เทศบาลตําบลโคกตูม ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

836,200

บาท

เงินช่วยพิเศษ
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยค่าทําศพให้แก่ทายาทผูม
้ ีสท
ิ ธิของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีตายในระหว่างรับ
ราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

70,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ตังจ่ายร้อยละสองของประมาณการรายรับ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ
ให้/ผูบ
้ ริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 33
ลงวันที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และที มท 0808.5/ว 34
ลงวันที 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตังงบประมาณการ
รายรับไว้ 105,981,500 x 2% = 2,119,630 ) จึงตังไว้
2,119,700 บาท

จํานวน

2,119,700

บาท

หน้ า 88 จาก 88

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญ (ชคบ.)
เพือจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพ (ชคบ.) ผูร้ บ
ั
บํานาญ จํานวน 2 ราย เดือนละ 3,065 บาท
(3,065*12=36,780) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญ ของข้าราชการส่วน
ท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

37,000

บาท

