หน้ า 1 จาก 109
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลโคกตูม
อําเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 190,028,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
25,816,500
งานบริหารทัวไป
รวม
11,898,700
งบบุคลากร
รวม
3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
1,133,300
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี
270,000
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ ง
ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
324,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุ การ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
เลขานุการ และทีปรึกษานายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
1,673,700
จํานวน
ท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล
8,227,700
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
5,763,100
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 14 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
218,400
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล
314,400
เงินประจําตําแหน่ ง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของ
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ หัวหน้า
ฝ่ ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ ายบริหารงานทัวไป
252,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทัง
เงินปรับปรุง ค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 11 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เพือจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้กบ
ั พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ตามหลักเกณฑ์ฯ
จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
ประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการออก
ข้อสอบ และการตรวจกระดาษคําตอบ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การคัดเลือกพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมและ
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินยั
พนักงานส่วนท้องถิน ฯลฯ หรือเป็ นค่าตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง จํานวน 50,000 บาท
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการ
สภาเทศบาล เช่น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายเงินเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ และเพือจ่ายเป็ น
ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการการเช่าทีดิน
เพือเกษตรกรรม (คชก.) ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าทีดินเพือการเกษตร พ.ศ.2524
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1,054,800 บาท

หน้ า 3 จาก 109
มาตรา 18 วรรคสาม หรือเพือจ่ายเป็ น
ค่าเบียประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รบ
ั การแต่งตัง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั ิ
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบ
ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาล อาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และอาคารอเนกประสงค์ จํานวน
300,000 บาท (3 คน X 8,333 บาท X 12
เดือน) ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร
จํานวน 1 เครือง ปริมาณการถ่ายขันตํา
20,000 แผ่นต่อเดือน อัตรา 5,400 บาท
แผ่นที 20,001 ขึนไป ค่าบริการแผ่นละ
0.25 บาท ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 และค่าเย็บเล่ม
เข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ จํานวน
100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าเช่ากล้องวงจรปิ ด (cctv)
เพือใช้ตด
ิ ตังภายในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ได้แก่ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่า
ทรัพย์สน
ิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ แยกรายละเอียด ดังนี
- ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลทีมานิเทศตรวจเยียม หรือศึกษาดูงาน
ฯลฯ เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าของขวัญ ค่าเครืองพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จา่ ยทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทัง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จา่ ยอืน ซึงจําเป็ นต้อง
จ่ายเกียวกับการรับรอง หรือต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมาตรวจเยียมหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ
โดยตังจ่าย ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที
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28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปี ละ
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปี งบประมาณ
ทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล และเงินทีมี
ผูอ
้ ุทศ
ิ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าเลียงรับรอง ในการประชุมต่างๆของ
เทศบาล เช่น การประชุมสภาท้องถิน หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รบ
ั
การแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตลอดจนการประชุมต่างๆ ภายใน
เขตเทศบาล ฯลฯ เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร
ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรอง และค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็ นต้องจ่าย
เกียวกับการรับรอง จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของคณะผูบ
้ ริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน

400,000

บาท

2.โครงการจัดงานท่องเทียวทุง่ ทานตะวัน ประจําปี
2561
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานท่องเทียว
ทุง่ ทานตะวัน ประจําปี 2561 เป็ นค่าใช้จา่ ย
ในพิธีเปิ ด ค่าจัดสถานที ค่าจัดทําป้ ายโครงการ
ป้ ายประชาสัมพันธ์การท่องเทียว อาหารว่าง
เครืองดืม ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเทียว ตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 178 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั นโดยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

250,000

บาท

3.โครงการจัดงานวันพระราชพิธี ประจําปี
งบประมาณ 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันพระราช
พิธีของสถาบันพระมหากษัตริย์ สําหรับจ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาบริการ ทําบุญเลียงพระ จัดพิธีสงฆ์
รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และค่า
ดําเนินการต่าง ๆ ตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 143 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

500,000

บาท
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4.โครงการเทศบาลตําบลโคกตูมเมืองสะอาด
อย่างยังยืน
สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดนิทรรศการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ฯลฯ ตามโครงการเทศบาลตําบลโคกตูม
“เมืองสะอาดอย่างยังยืน” ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 196
ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

20,000

บาท

5.โครงการปกป้ องสถาบัน
เพือจ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าเครืองดืม
และกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการปกป้ องสถาบัน
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 142 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จํานวน

30,000

บาท

6.โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิก
สภาท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตังนายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โคกตูม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 196 ลําดับที
10 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

2,500,000

บาท

7.โครงการวันเทศบาล
สําหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดพิธีสงฆ์
ทําบุญเลียงพระ ค่าจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามโครงการวันเทศบาล ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 196 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

20,000

บาท

8.โครงการวันปิ ยมหาราช
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานและจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการวันปิ ยมหาราช
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 143 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

10,000

บาท

9.โครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันเพือการ
ท่องเทียว ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานส่งเสริมการ
ปลูกทานตะวันเพือการท่องเทียว ประจําปี 2561
เป็ นค่าจัดซือเมล็ดพันธ์ทานตะวัน ปุ๋ ย ยาแมลง
ค่าจ้างเหมาไถ่ดน
ิ เตรียมการปลูก ตามโครงการ
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที 178 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้
ยังยืนโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

200,000

บาท

หน้ า 6 จาก 109
10.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับ
ผูบ
้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมของผูบ
้ ริหาร
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร
ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 196 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

80,000

บาท

11.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรม สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีในประเทศและ
ต่างประเทศของผูบ
้ ริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที
ค่าอาหาร ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที 196 ลําดับที 13 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

500,000

บาท

12.โครงการอบรมให้ความรูต
้ ามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึ กอบรม ตาม
โครงอบรมให้ความรูต
้ ามพระราชบัญญัตข
ิ อ
้ มูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เป็ นค่า
จัดทําป้ ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่าใช้จา่ ยพิธี
เปิ ด ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร
ค่าเอกสาร ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 17 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม (กองวิชาการและแผนงาน)

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

460,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 7 คัน
1.รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง (รถตู)้
ทะเบียน นข 2555 เครืองยนต์เบนซิน
อายุการใช้งาน 10 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 11,700 บาท ค่าซ่อมกลาง
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 71,700 บาท

หน้ า 7 จาก 109
2.รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง
(รถตู)้ ทะเบียน นข 1840 เครืองยนต์
เบนซิน อายุการใช้งาน 13 ปี ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 11,700 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
70,000 บาท รวมเป็ นเงิน 81,700 บาท
3.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ
แค็ป) ทะเบียน ป 8507 เครืองยนต์ดีเซล อายุ
การใช้งาน 22 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
12,800 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 71,500 บาท รวมเป็ น
เงิน 84,300 บาท
4.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
(รถกระบะ 4 ประตู) ทะเบียน กจ 7861
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 10 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
12,800 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท รวมเป็ นเงิน
72,800 บาท
5.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
(รถกระบะแค็ป) ทะเบียน บน 2003
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 10 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
12,800 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 60,000 บาท รวมเป็ นเงิน
72,800 บาท
6.รถยนต์นงธรรมดา
ั
(รถเก๋ง) ทะเบียน
กค 3000 เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน
11 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
11,900 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 40,000 บาท รวมเป็ นเงิน
51,900 บาท
7. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบธ 815
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 19 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุ และค่าแรง
เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน
14,800 บาท ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
- ค่าซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน
10,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ

รวม
จํานวน

บาท
350,000 บาท

1,514,000

หน้ า 8 จาก 109
กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิ ดประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือ
หน่ วยงาน แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ
มูล่ ี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน)
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋ า ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ สําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้ า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้ า เครืองปิ งขนมปัง กระทะไฟฟ้ า หม้อ
ไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํายา
ดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทีนอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือ
จากเอกชน ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก
(เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์
สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ
ท่อนําบาดาล ฯลฯ

จํานวน

250,000

บาท

จํานวน

274,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่นไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร
ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู
สายไมล์ เพลา ฟิ ล์มกรองแสง เบาะรถยนต์
เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก
คลัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน
แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปื น กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครืองกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ ,วีดีโอเทป,
แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล
(Diskette ,Floppy Disk,Removable Disk
,Compact Disc ,Digital Video Disc
,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape,Cassette Tape
,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ น
อักขระหรือ แป้ นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป
(Memory Chip) (เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เม้าส์ (Mouse)
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching
Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)แผ่นวงจร
เล็กทรอนิกส์ (Card) (เช่น Ethernet Card
, Lan Card,Anti Virus Card,Sound Card
เป็ นต้น) เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
(เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท
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วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์
นํา - ไฟฟ้ า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส
หัววาล์ว เปิ ด-ปิ ดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของสํานักงาน
เทศบาล อาคารอเนกประสงค์เทศบาล
อาคารพัสดุ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือให้ได้มาซึงบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าบํารุงคูส่ ายโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณี ย์ เช่น ค่าฝากส่ง
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณี ย์
ในกิจการของเทศบาล
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
ค่าใช้จา่ ยเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ต
และค่าสือสารต่าง ๆ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เครืองปรับอากาศ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
จํานวน 5 เครือง พร้อมติดตัง เพือใช้ทดแทน
ของเดิมทีชํารุดเสือมสภาพหรือมีอายุการใช้งาน
เกิน 10 ปี ขึนไป ดังนี
- เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า
24,000 BTU จํานวน 5 เครือง ราคาเครือง
ละ 32,400 บาท เป็ นเงิน 162,000 บาท
ใช้สาํ หรับห้องนายกเทศมนตรี จํานวน 2 เครือง
ห้องรองนายกเทศมนตรี จํานวน 1 เครือง
ห้องกองคลัง จํานวน 1 เครือง และห้องกองการ
ประปา จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด
ดังนี
1.ราคาทีกําหนดเป็ นราคาทีรวมค่าติดตังพร้อม
อุปกรณ์ ตามมาตรฐาน
2.ต้องได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
3.ต้องเป็ นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูป
ทังชุด ทังหน่ วยส่งความเย็นและหน่ วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4.มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุ ภาคฝุ่ น
ละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
5.มีความหน่ วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์

จํานวน

100,000

บาท

รวม
จํานวน

1,820,000

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

รวม
รวม

3,164,000
2,314,000

บาท
บาท

จํานวน

162,000

บาท

บาท
1,350,000 บาท
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ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง(ฉบับที 1)หน้าที 29 ลําดับที 3
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
1.เครืองรับส่งวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ
จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็ นเงิน
25,000 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
- ชนิดมือถือ มีขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
- ระบบ VHF/FM
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ เพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 9 (กองวิชาการและแผนงาน)
2.โครงการขยายจุดติดตังชุดลูกข่ายเครืองรับ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย
(ชุดภาครับ)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือ ชุดลูกข่าย เครืองรับ
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ระบบ UHF
420.200 MHZ (ชุดภาครับ) พร้อมติดตัง
จํานวน 11 ชุด ๆ ละ 45,000 บาท เป็ นเงิน
495,000 บาท ใช้สาํ หรับติดตังภายในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
(เพิมจุดจากของเดิม) โดยมีรายละเอียด ดังนี
ชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ) 1 ชุด ประกอบด้วย
อุปกรณ์ 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
คุณลักษณะของชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ)
ชุดลูกข่าย (ชุดภาครับ)จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ทางเทคนิค ดังต่อไปนี
- ตัวเครืองรับทําจากวัสดุผสมอลูมิเนียมฉี ด
ขึนรูปห้าด้านชินเดียว เหมาะสมกับการใช้งาน
ช่วยระบายความร้อนและกันนําได้ 100% โดย
มีบา่ ร่องวางยางโอริงรอบขอบ ฝาปิ ดทําจากวัสดุ
ผสมอลูมเิ นียมฉี ดขึนรูปชินเดียว กันมด นํา และ
ฝุ่ น ป้ องกันสนิมในเครืองรับ
- ความไวในการรับสัญญาณ
.80 uV / 12dB SN
- เปิ ด-ปิ ดเครือง ด้วย หัส CTCSS / DTMF
- POWER AMPLIFLIER 50 W
RMS DIGITAL CLASS D
- OUTPUT IMPEDANCE 8 OHM

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

495,000

บาท
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- ตัวเครืองรับสามารถต่อกับลําโพงได้
2-4 ตัว ตามความเหมาะสมของพืนที
- สามารถปรับเพิมและลดระดับความดังของ
ภาครับได้จากสถานีสง่ และตัวภาครับโดยตรง
- ตัวเครืองรับใช้ไฟฟ้ า 220 V. จากการ
ไฟฟ้ าโดยตรงหรือจากแหล่งจ่ายไฟสํารอง
แบตเตอรี 24 V. ตามความเหมาะสมของพืนที
- ชุดเครืองรับเวลาเปิ ด-ปิ ด จะไม่มีเสียง
สัญญาณในการเปิ ด-ปิ ดเครืองดังออกมา
1. วงจรปิ ด-เปิ ด ภาครับ มีรหัสป้ องกัน
2. ใช้โมดูลรับความถีสําหรับเครืองรับโดยมิได้
ดัดแปลงจากอุปกรณ์ อืน
3. วงจรภาคขยาย 50 วัตต์ RMS DIGITAL
CLASS D
- ตัวเครืองรับมีหลอดไฟ LED บอก
สถานการณ์ ทาํ งานของเครือง 3 สถานะ 4 ดวง
1. แสดงสถานะพร้อมทีจะทํางาน
2. แสดงสถานะ การรับความถี
3. แสดงสถานะ การทํางานของเครือง
4. แสดงสถานะ การโปรแกรมเครือง
- ใช้รีโมทปรับค่าความดังจากภาครับ
โดยตรงหรือจากเครืองส่งก็ได้ และใช้รีโมท
ปรับค่าการโปรแกรมเครือง
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 143 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
3.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
พล.รพศ.1 หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชน พล.รพศ.1 หมูท
่ ี8
ตําบลนิคมสร้างตนเอง (ติดตังเพิมเติมจาก
ของเดิม) เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด
ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 200 เมตร (พร้อมอุปกรณ์
และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 10 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
3.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 3 ตัว
4.DVD Player จํานวน 1 เครือง
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)

จํานวน

24,000

บาท
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ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 145 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
4.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
มทบ.13 หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชน มทบ.13 หมูท
่ ี 8 ตําบล
นิคมสร้างตนเอง เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด
ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 1,000 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 8 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
3.Power Mixing Amprifier1,000 W
จํานวน 1 ตัว (มี Matching-Line, Mixer,
tuner, มีชอ
่ งเสียบ usbในตัว)
4.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 3 ตัว
5.DVD Player จํานวน 1 เครือง
6.Dynamic Microphone พร้อมขาตัง
จํานวน 1 ตัว
7.ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 144 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
5.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
รง.กสย.ศอว.ศอพท. หมูท
่ ี 3 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชน รง.กสย.ศอว.ศอพท.
หมูท
่ ี 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง (ติดตังเพิมเติม
จากของเดิม) เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด
ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 1,600 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt
จํานวน 7 ตัว (พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)

จํานวน

104,000

บาท

จํานวน

81,000

บาท

หน้ า 14 จาก 109
3. กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 4 ตัว
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 148 ลําดับที 21 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
6.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
ท่าเดือน้อย หมูท
่ ี 5 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชนท่าเดือน้อย หมูท
่ ี5
ตําบลนิคมสร้างตนเอง เครืองเสียงตามสาย
1 ชุด ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 700 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 8 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
3.Power Mixing Amprifier1,000 W
จํานวน 1 ตัว (มี Matching-Line, Mixer,
tuner, มีชอ
่ งเสียบ usb ในตัว)
4.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 3 ตัว
5.DVD Playerจํานวน 1 เครือง
6.Dynamic Microphone พร้อมขาตัง
จํานวน 1 ตัว
7.ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 144 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
7.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมูท
่ ี 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชนบ้านดงจําปา 2 หมู่
ที 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง เครืองเสียงตามสาย
1 ชุด ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 3,600 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 12 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)

จํานวน

97,000

บาท

จํานวน

178,000

บาท

หน้ า 15 จาก 109
3.Power Mixing Amprifier1,500 W
จํานวน 1 ตัว (มี Matching-Line, Mixer
, tuner, มีชอ
่ งเสียบ usbในตัว)
4.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 6 ตัว
5.DVD Player พร้อมขาตัง จํานวน 1 เครือง
6.Dynamic Microphone จํานวน 1 ตัว
7.ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 143 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (กองวิชาการ
และแผนงาน)
8.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
บ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี
หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้างตนเอง เครืองเสียง
ตามสาย 1 ชุด ประกอบด้วย
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 5,800 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 18 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
3.Power Mixing Amprifier 2,000 W
จํานวน 1 ตัว (มี Matching-Line, Mixer
,tuner, มีชอ
่ งเสียบ usb ในตัว)
4.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 7 ตัว
5.DVD Playerจํานวน 1 เครือง
6.Dynamic Microphone พร้อมขาตัง
จํานวน 1 ตัว
7.ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 145 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
(กองวิชาการและแผนงาน)
9.โครงการติดตังเสียงตามสายระบบใช้สาย ชุมชน
บ้านห้วยขมิน หมูท
่ ี 1 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเสียงตามสายระบบ
ใช้สาย จํานวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง
ใช้สาํ หรับติดตังทีชุมชนบ้านห้วยขมิน หมูท
่ ี1
ตําบลโคกตูม เครืองเสียงตามสาย 1 ชุด
ประกอบด้วย

จํานวน

248,000

บาท

จํานวน

210,000

บาท

หน้ า 16 จาก 109
1.สายเคเบิล ขนาด 2x1.5 sq.mm ชนิด
มีสลิง ความยาว 4,400 เมตร
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
2.ลําโพงฮอร์น 60 วัตต์ ชนิดกันนํา
พร้อม Matching Line Transformer ในตัว
และปุ่ มปรับ 70/100 Volt จํานวน 15 ตัว
(พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง)
3.Power Mixing Amprifier 2,000 W
จํานวน 1 ตัว (มี Matching-Line, Mixer
,tuner, มีชอ
่ งเสียบ usbในตัว)
4.กล่องกันฟ้ าพร้อมหลักดิน จํานวน 6 ตัว
5.DVD Player จํานวน 1 เครือง
6.Dynamic Microphone พร้อมขาตัง
จํานวน 1 ตัว
7.ตู้ Rack จํานวน 1 ตู้
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด)
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 145 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
(กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผลแบบที 1
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวล แบบที 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิว จํานวน 1 ชุด โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่ วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งหรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.8 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้านกราฟิ ก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า
8 แกน หรือ
2)ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักทีมีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2)มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ

จํานวน

22,000

บาท

หน้ า 17 จาก 109
3)มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด
DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast
Ratioไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่ วย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 28 ลําดับที 1
2.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก(Inkjet)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือครืองพิมพ์ Multifunction
แบบฉี ดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ราคา
เครืองละ 7,700 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ ทีมีความสามารถเป็ น Printer
,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครือง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
4,800 x 1,200 dpi หรือ 1200 x 4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า
33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดํา - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99
สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์

จํานวน

7,700

บาท

หน้ า 18 จาก 109
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4,Letter,Legal
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 28 ลําดับที 1
3.เครืองพิมพ์แบบ High Speed Printer สําหรับ
ระบบคอมพิวเตอร์ทีใช้สาํ หรับปฏิบตั งิ านทะเบียน
ราษฎร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบ
High Speed Printer สําหรับระบบ
คอมพิวเตอร์ทีใช้สาํ หรับปฏิบตั ิงานทะเบียน
ราษฎรพร้อมติดตัง โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานทะเบียน
ราษฎร ดังนี
- เครืองพิมพ์ แบบ High Speed Printer
เป็ นแบบ Dot Matrix Line Printer
-มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,000
บรรทัดต่อนาที (Draft Mode )
- สามารถพิมพ์ได้ 136 ตัวอักษร/บรรทัด
ทีขนาด 10 ตัวอักษร/นิว
- มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ.
- พิมพ์รายงานทีมีตน
้ ฉบับและสําเนารวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 6 ชุด
- สามารถรองรับกระดาษพิมพ์แบบต่อเนืองได้
- มีจอแสดงเป็ นตัวอักษร LCD เพือบอกสภาพ
ของเครืองพิมพ์
- ให้เลือกพิมพ์ได้ทงแบบ
ั
6 บรรทัด
และ 8 บรรทัด/นิว
- สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้
10,12,15 ตัวอักษร/นิว
- รองรับการเชือมต่อทาง Parallel Port
ได้อย่างน้อย
- มี Driver Printer รองรับระบบปฏิบตั ก
ิ าร
Window 7, Window 2008, Window 8
ทัง 32 bites และ 64 bites
- รับประกันเครืองพร้อมหัวพิมพ์ 1 ปี
- สนับสนุนให้ Application สามารถควบคุม
การพิมพ์ของเครืองพิมพ์ Line Matrix Printer
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สามารถเชือมโยงระบบสือสารภายในสํานัก
ทะเบียนราษฎรได้ และรองรับการเชือมโยง
เข้ากับเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค
,ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง
ได้เป็ นอย่างดี

จํานวน

355,400

บาท

หน้ า 19 จาก 109
- สามารถให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน/
สนับสนุนการเลือกตังได้เป็ นอย่างดีโดยจะต้อง
สามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูลศูนย์
ประมวลผลข้อมูลภาคและฐานข้อมูลศูนย์
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง
ได้เป็ นอย่างดี
- ติดตังระบบคอมพิวเตอร์ Hardware พร้อม
อุปกรณ์ ตอ
่ พ่วง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี
1)สนับสนุนให้ Application สามารถอ่านเขียน
ข้อมูลจากบัตร Smart Card ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
2)สามารถเชือมโยงระบบสือสารภายในสํานัก
ทะเบียนราษฎรได้และรองรับการเชือมโยงเข้า
กับเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค
,ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครอง
ได้เป็ นอย่างดี
3)สามารถให้บริการประชาชนด้านการ
ทะเบียน/สนับสนุนการเลือกตังได้เป็ นอย่างดี
โดยจะต้องสามารถทํางานร่วมกับฐานข้อมูล
ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาคและฐานข้อมูลศูนย์
ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได้
เป็ นอย่างดี
4)ให้บริการบํารุงรักษาอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครัง ฯ
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
และไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 28 ลําดับที 2
4.เครืองสํารองไฟ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 28 ลําดับที 2
5.อุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart
Card Reader) สําหรับใช้ปฏิบตั งิ านทะเบียน
ราษฎร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card Reader)สําหรับ
ใช้ปฏิบตั งิ านทะเบียนราษฎร จํานวน 3 ชุด
พร้อมอุปกรณ์ ตอ
่ พ่วงและติดตังระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี

จํานวน

2,800

บาท

จํานวน

2,100

บาท

หน้ า 20 จาก 109
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชือมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กบ
ั บัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ทีใช้แรงดันไฟฟ้ า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็ นอย่างน้อย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 28 ลําดับที 2
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
หมูท
่ ี 9 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูท
่ ี 9 ตําบลโคกตูม
รายละเอียดตามรูปแบบทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 195 ลําดับที 7
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
เทศบาลตําบลโคกตูม หมูท
่ ี 2 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลตําบลโคกตูม หมูท
่ ี2
ตําบลโคกตูม รายละเอียดตามรูปแบบทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 37 ลําดับที 13
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกลําพาน จํานวน 25,000 บาท
ไปดําเนินการตามโครงการศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ
เมืองลพบุรี

จํานวน

300,000

บาท

รวม

850,000

บาท

จํานวน

350,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

25,000

บาท
25,000 บาท
25,000 บาท

หน้ า 21 จาก 109
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 217
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของ
ผูอ
้ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน
และเงินเพิม พ.ต.ก.ตําแหน่ งนิตก
ิ ร
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองวิชาการและแผนงานหัวหน้าฝ่ ายบริหารงาน
ทัวไป หัวหน้าฝ่ ายวิชาการและแผนงาน และ
หัวหน้าฝ่ ายบริการและเผยแพร่วช
ิ าการ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มทําปกหนังสือ
ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ขา่ วทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ตา่ งๆ
ป้ ายประชาสัมพันธ์ และสือประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ ฯลฯ จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา จํานวน 150,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,349,000

บาท
3,177,100 บาท
3,177,100 บาท
2,691,500 บาท

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

243,200

บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,377,000

จํานวน

42,000

รวม
จํานวน

1,035,000

บาท
52,000 บาท
10,000 บาท

บาท

บาท
600,000 บาท
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าเลียงรับรอง
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ ทีใช้ใน
การเลียงรับรองการประชุมต่าง ๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
เช่น การประชุมประชาคมท้องถิน ระดับ
หมูบ
่ า้ น/ชุมชน ระดับตําบล การประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน การประชุมคณะการพัฒนาท้องถิน
ฯลฯ หรือการประชุมอืนๆ ทีเกียวข้องกับการนี
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าชดใช้คา่ เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
เพือจ่ายเป็ นค่าชดใช้คา่ เสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน ตามคําพิพากษาของศาล หรือคําสังจ่าย
ตามพระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที พ.ศ.2539 และค่าเบียเลียงหรือ
ค่าป่ วยการพยาน และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัด
กองวิชาการและแผนงาน
3.โครงการจัดทําแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการจัดทําแผนพัฒนา
และเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี โดย
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุมประชาคมท้องถิน
ระดับหมูบ
่ า้ น/ระดับตําบล เพือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิน เช่น ค่าจัดสถานที ป้ ายโครงการ
ค่าอาหารว่าง เครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร
ทํารูปเล่มแผน ฯลฯ และเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการจัดทําเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจําปี เช่น ค่าถ่ายเอกสารงบประมาณ
และทํารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 197 ลําดับที 15 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม
จํานวน

280,000

บาท
100,000 บาท
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ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน
แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า
ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
เป๊ ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุด
บัญชี สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์ สําลี
ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน ไข ขีผึง
นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร
ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิ ล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน
แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปื น กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

หน้ า 24 จาก 109
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครืองกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์,วีดีโอเทป
,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง
อัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk
,Compact Disc ,Digital Video Disc
,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape,Cassette Tape
,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ น
อักขระหรือ แป้ นพิมพ์ (Key Board)เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)
(เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์ (Cut Sheet
Feeder)เม้าส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) (เช่น Ethernet Card,Lan Card
,Anti Virus Card,Sound Card เป็ นต้น)
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (เช่น
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ
วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์
นํา - ไฟฟ้ า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส
หัววาล์ว เปิ ด-ปิ ดแก๊ส ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าบริการส่ง
ข้อความ sms ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตากว่
ํ า 2,400 ซีซี ขับเคลือน 2 ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)
จํานวน 1 คัน เป็ นเงิน 787,000 บาท เป็ นการ
จัดหารถยนต์ใหม่เพือใช้เป็ นรถประชาสัมพันธ์
ของเทศบาล

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม
จํานวน

10,000

รวม
รวม

794,900

จํานวน

787,000

บาท
10,000 บาท

บาท
794,900 บาท
บาท
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และใช้ในราชการของกองวิชาการและ
แผนงาน โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ดังนี
- รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตากว่
ํ า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิลแค็บ เป็ นกระบะสําเร็จรูป
ห้องโดยสารเป็ นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
เป็ นราคารวมเครืองปรับอากาศ ราคารวมภาษี
สรรพสามิต คุณสมบัตข
ิ องเครืองยนต์ (มอก.)
ให้เป็ นไปตามทีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมประกาศใช้ ตังจ่ายตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 219 ลําดับที 6
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที 1
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที 1 จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 7,900 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 64 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4, Letter
,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้
รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 8
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 19 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)

จํานวน

7,900

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,519,200

บาท

บาท
7,474,300 บาท
7,474,300 บาท
5,794,900 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งของ
ผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง และเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ของพนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองคลัง หัวหน้าฝ่ ายบริหารงานคลัง หัวหน้า
ฝ่ ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ ายแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทัง
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจําปี
จํานวน 10 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ มติ ครม.หรือหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่ พนักงานเทศบาล ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดทําและเพือให้ได้มา
ซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ
,ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าธรรมเนียมต่างๆ
,ค่าจ้างเหมาบริการ และการบริการอืนทีจําเป็ น
ในการปฏิบตั งิ าน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
โคกตูม จํานวน 1 คน จํานวน 96,000 บาท
(8,000 บาท x 12 เดือน x 1 คน)

จํานวน

80,600

บาท

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

1,398,300

บาท

จํานวน

79,300

บาท

รวม
รวม
จํานวน

952,000

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

171,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม
จํานวน

386,000

บาท
276,000 บาท
60,000 บาท

บาท
116,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
2.โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทําป้ าย
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ รณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมมือชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประจําปี 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 199 ลําดับที 21
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สน
ิ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 4 คัน
1.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน (รถกระบะ
4 ประตู) ทะเบียน กง 2669 ลพบุรี เครืองยนต์
ดีเซล อายุการใช้งาน 14 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ
และค่าแรง เป็ นเงิน 12,800 บาท
2.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กขพ 186 ลพบุรี
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 14 ปี
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
11,700 บาท
3.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กช 6147 ลพบุรี
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 1 ปี
5 เดือน ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
3,100 บาท
4. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กช 6148 ลพบุรี
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 1 ปี
5 เดือน ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน
3,100 บาท
ตามหลักเกณฑ์ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม
2560
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จํานวน 9,300 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

รวม
จํานวน

290,000

บาท
100,000 บาท
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แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า
ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์ สําลี ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร
ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิ ล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี
จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นําเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk
,Compact Disc ,Digital Video Disc
,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape ,Cassette Tape

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท
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,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ น
อักขระหรือแป้ นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)
(เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์ (Cut Sheet
Feeder)เม้าส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) (เช่น Ethernet Card , Lan Card
,Anti Virus Card ,Sound Card เป็ นต้น)
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
(เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
ชนิดล้อเลือน มีพนักพิง มีทา้ วแขน
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็ นเงิน
12,000 บาท ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 220 ลําดับที 8
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผลแบบที 1
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว) จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 22,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่ วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.8 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้านกราฟิ ก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า
8 แกน หรือ
2) ในกรณี ทมี
ี หน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
-มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักทีมีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ

รวม
รวม

92,900

บาท
92,900 บาท

จํานวน

12,000

บาท

จํานวน

22,000

บาท

หน้ า 30 จาก 109
2)มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ทีมีความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่ วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
-มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่ วย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 7
2.เครืองคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานประมวลผลแบบที 2
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว) จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 30,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่ วย
-หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่ วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักทีมีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ

จํานวน

30,000

บาท

หน้ า 31 จาก 109
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ทีมีความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่ วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
-มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 :1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่ วย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 7
3.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สําหรับงานประมวลผล
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง
เป็ นเงิน 21,000 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
-มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core)จํานวน 1 หน่ วย
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ งหรือดีกว่า
ดังนี
1)ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้าน
กราฟิ ก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในการณี ทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
-มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่ วย
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่ วย

จํานวน

21,000

บาท

หน้ า 32 จาก 109
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า
12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
-มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b,g,n)
และ Bluetooth ได้เป็ นอย่างน้อย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 7
4.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที 1
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที 1 จํานวน 1 เครือง
เป็ นเงิน 7,900 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิ ด้
- มีหน่ วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า
64 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4,Letter,Legal
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 219 ลําดับที 7

จํานวน

7,900

บาท

หน้ า 33 จาก 109
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสาํ นักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน
แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า
ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์ สําลี ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

บาท
247,400 บาท
110,000 บาท
10,000 บาท
247,400

100,000

บาท

บาท
10,000 บาท
35,000

10,000

บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้ า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้ า เครืองปิ งขนมปัง กระทะไฟฟ้ า หม้อ
ไฟฟ้ ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก
สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้
ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก
(เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ
ท่อนําบาดาล ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครืองกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ ,วีดีโอเทป
,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของอาคารงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลโคกตูม
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์ทีใช้ในงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึง
ค่าใช้จา่ ยเพือให้มาซึงบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคูส่ าย
โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
ค่าใช้จา่ ยเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ตและ
ค่าสือสารต่าง ๆ

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม
จํานวน

102,400

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

8,400

บาท

บาท
90,000 บาท
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งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี จํานวน 9 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา
ทีมีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
2.โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดกิจกรรมวัน อปพร.
ประจําปี 2561 (วันที 22 มีนาคม 2561) เช่น
ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร และค่าจ้างเหมาตาม
โครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที 150 ลําดับที 7
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและส ังคม

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,212,700

บาท
บาท
2,727,700 บาท
1,035,600 บาท

จํานวน

252,900

บาท

จํานวน

1,362,700

บาท

จํานวน

76,500

บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,628,400

จํานวน

23,400

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

665,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

2,727,700

บาท
43,400 บาท
10,000 บาท
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3.โครงการจัดอบรมให้ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมให้ความรู ้
เบืองต้นเกียวกับการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กบ
ั นักเรียน ประชาชน และสถาน
ประกอบการในเขตเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร
ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และ
ค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 151 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
4.โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแล
ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ ของ
ประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร เครืองดืม และรายจ่ายอืน
ตามโครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัย
ดูแลความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ ของ
ประชาชน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้าที 150 ลําดับที 6
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
5.โครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลปี ใหม่ ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ป้ ายประชาสัมพันธ์
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที อปพร.
ทีมาปฏิบตั ห
ิ น้าที และรายจ่ายอืนตามโครงการ
ป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปี ใหม่ 2561 ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้าที 150 ลําดับที 4
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
6.โครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหาร ป้ ายประชาสัมพันธ์
ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที อปพร.และ
รายจ่ายอืนตามโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564) หน้าที 150 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
7.โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิน เช่น
ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าของที
ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าจ้างเหมา
ตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 149
ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

หน้ า 37 จาก 109
8.โครงการฝึ กอบรม "อาสาสมัครเยาวชนป้ องกัน
ไฟป่ าและหมอกควัน" เพือจัดการปัญหาไฟป่ า
และหมอกควัน ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
เยาวชนป้ องกันไฟป่ าและฝึ กซ้อมการป้ องกัน
ไฟป่ า เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
ค่าจัดพิมพ์เอกสารและค่าจ้างเหมาตามโครงการ
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 183 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

30,000

บาท

9.โครงการฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2561
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมและพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าทีงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที
ค่าอาหาร ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)
หน้าที 151 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

30,000

บาท

10.โครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2561
(หลักสูตรทบทวน)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
ของ อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที
ค่าอาหาร ค่าของทีระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าเช่าทีพัก และค่าจ้างเหมาตามโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 149 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

200,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 3 คัน
1.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
ทะเบียน บท 9254 เครืองยนต์ดีเซล อายุการ
ใช้งาน 10 ปี (รถกระบะตอนเดียว) ค่าซ่อม
ปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงเป็ นเงิน 10,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
20,000 บาท รวมเป็ นเงิน 30,000 บาท
2.รถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์
ทะเบียน บบ 1335 เครืองยนต์ดีเซล อายุการ
ใช้งาน 9 ปี ค่าซ่อมกลางค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 35,000 บาท
3. รถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์
ทะเบียน 81-9298 เครืองยนต์ดีเซล อายุการ
ใช้งาน 11 ปี ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 35,000 บาท

จํานวน

200,000

บาท
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ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็ นเงิน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ สําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร
ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์
เพลา ฟิ ล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี
จานจ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย
เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก
ผ้าผูกคอ ฯลฯ
วัสดุเครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์
นํา - ไฟฟ้ า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส
หัววาล์ว เปิ ด-ปิ ดแก๊ส ฯลฯ

รวม
จํานวน

920,000

บาท
10,000 บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบท่อสูบนําพญานาค
เพือจัดซือเครืองสูบนํา แบบท่อสูบนํา
พญานาค จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ
85,000 บาท เป็ นเงิน 170,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี.-เป็ นท่อสูบนําแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิว
ชนิดเพลาในหัวโต
-ใช้เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน
ระบายความร้อนด้วยนํา
-มีกาํ ลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า
ทีรอบ 2,400 รอบต่อนาที
-ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชัน
-ขนาดท่อสูบนํามีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
8 นิว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร
-ตัวท่อสูบนําทําด้วยสเตนเลสแท้
เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาไม่น้อยกว่า 1 นิว
-ตัวเครืองติดตังบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง
ขับเคลือนด้วยระบบมูเ่ ล่ย์และสายพาน
-อุปกรณ์ ประกอบแท่นเหล็กเพือติดตังเครือง
สูบนํา มีลอ
้ สําหรับเคลือนย้าย 2 ล้อ ขนาด
กระทะล้อ ไม่น้อยกว่า 14 นิว สายส่งนําชนิด
ผ้าใบ ขนาด 8 นิว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (2561-2564) หน้าที 218 ลําดับที 1
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
หม้อแปลงไฟ (เพาเวอร์ซบ
ั พลาย) ขนาด 40 แอมป์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือหม้อแปลงไฟฟ้ า(เพาเวอร์
ซับพลาย)ขนาด 40 แอมป์ สําหรับแปลงไฟฟ้ า
สําหรับใช้กบ
ั วิทยุสือสารประจําทีสถานีวท
ิ ยุงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบล
โคกตูม พร้อมอุปกรณ์ ประกอบและติดตัง
จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 29 ลําดับที 5
ครุภณ
ั ฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 3 ชุด
ชุดละ 33,200 บาท เป็ นเงิน 99,600 บาท
ประกอบด้วย
- เสือ มีจาํ นวน 3 ชัน ได้แก่
ชันนอก ทําด้วยผ้าทีมีคณ
ุ สมบัตส
ิ ามารถป้ องกัน
และทนความร้อนและการถูกเผาไหม้ได้ดี ปก
เสือสามารถตังขึนปิ ดรอบลําคอและยึดติดกันได้
เพือป้ องกันความร้อนบริเวณลําคอ สาบเสือเป็ น
แบบสองชันมีทียึด มีกระเป๋ าใส่วท
ิ ยุสือสาร

รวม
รวม

604,600
507,600

บาท
บาท

จํานวน

170,000

บาท

จํานวน

5,500

บาท

จํานวน

99,600

บาท
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พร้อมฝาปิ ด และมีกระเป๋ าใส่อุปกรณ์ พร้อมฝา
ปิ ดทีชายเสือด้านซ้ายและขวา ชายแขนเสือเย็บ
หุม
้ ด้วยวัสดุเพิมความทนทานปลายแขนด้านใน
มีผา้ แบบยืดสําหรับรัดข้อมือทําด้วยผ้าอย่างดี
บริเวณหน้าอกโดยรอบและบริเวณรอบแขนเสือ
ทังสองข้างทังต้นแขนและปลายแขนติดแถบ
สะท้อนแสง
ชันกลาง ทําด้วยผ้าทนความร้อนเคลือบด้วยสาร
กันซึม สามารถป้ องกันนํา สารเคมี ของเหลว
ชันใน ผลิตด้วยผ้าชนิดกันไฟทนความร้อน
และเป็ นวัสดุไม่ตด
ิ ไฟ
- กางเกง มี 2 ชัน แต่ละชันตัดเย็บจากผ้าชนิด
และสีเดียวกับเสือ มีกระเป๋ าใส่อุปกรณ์ พร้อมฝา
ปิ ดกันนําเข้าบริเวณข้างขาทังสองข้าง ติดแถบ
สะท้อนแสงขนาดและแบบเดียวกับตัวเสือ
บริเวณตํากว่าเข่า จํานวน 2 ชัน กางเกง
มีสายปรับมีสาํ หรับยึดติดกับสายคล้องไหล่และ
สายคล้องไหล่สามารถปรับขนาดความยาวของ
สายได้และปลายสายมีทียึดติดกับขอบเอว
กางเกงสามารถถอดจากตัวชุดได้ เป้ ากางเกง
ด้านหน้ามีสาบปิ ด-เปิ ด ยึดติดและปกปิ ดซิบด้านใน

- หมวก เป็ นแบบป้ องกันเต็มศีรษะมีสน
ั ด้านบน
เปลือกหมวกด้านนอกทําจากวัสดุแข็งแบบเทอร์
โมพลาสติก หมวกมีกระบังหน้าทนความร้อน
แบบใสขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว สายรัดคางแบบ
ปรับความยาวได้พร้อมอุปกรณ์ ปลดเร็ว มีผา้
คลุมด้านหลังป้ องกันความร้อนบริเวณต้นคอ
และหูทงสองข้
ั
าง
- รองเท้า ทําด้วยยางคุณภาพดีทนความร้อนและ
นํามันไม่ลามไฟภายในภายในบุด้วยผ้าสักหลาด
เพือความสบายในการสวมใส่ ด้านหน้ารองเท้า
มีแผ่นยางป้ องกันการกระแทกและหัวรองเท้า
เสริมเหล็กป้ องกันอันตรายส่วนของพืนรองเท้า
มีสแตนเลสเสริมทนการทะลุและกระแทกได้
ดี รองเท้ามีความสูงไม่น้อยกว่า 14 นิว มีหู
สําหรับดึงสวมสวมใส่ขา้ งละ 1 คู่
- ถุงมือ แบบห้านิวแยกกัน ถุงมือแบบ 4 ชัน
ชันนอกและชันทีสองทําจากหนังเสริมด้วยชัน
ของเหลวกันนํา กันอากาศและสามารถระบาย
อากาศได้ ชันป้ องกันอุณหภูมท
ิ าํ จากวัสดุทีช่วย
ป้ องกันไฟและอุณหภูมิ ชันในสุดทําจากผ้ากัน
ไฟตลอดทังฝ่ ามือข้อมือทําจากผ้ากันไฟ
- ผ้าคลุมศีรษะกันความร้อนและกันไฟ เป็ นผ้า
ยืดทําด้วยวัสดุทนความร้อนและทนไฟ เย็บ
แบบ 2 ชัน ตลอดทังใบแบบชนิดคลุมทังศีรษะ
และบ่าเย็บด้วยด้ายกันไฟ
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 29 ลําดับที 4
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ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลแบบที 1
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลแบบที 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 1 ชุด โดยมีคณ
ุ ลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า
4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่ วย
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือ
ดีกว่า ดังนี
1) ในกรณี ทีมีหน่ วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.8 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้าน
กราฟิ ก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ทีมีหน่ วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.7 GHz
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ ง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักทีมีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
ภายในหน่ วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่
บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ทีมีความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)
ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่ วย
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม

จํานวน

22,000

บาท
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ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 29 ลําดับที 6
2.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉี ดหมึก (Inkjet)
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction
แบบฉี ดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ราคา
เครืองละ 7,700 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน
ดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ ทีมีความสามารถเป็ น Printer
,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครือง
เดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
4,800x1,200 dpi หรือ1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า
33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4,Letter,Legal
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 29 ลําดับที 6
3.เครืองสํารองไฟ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่น้อยกว่า
800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จํานวน

7,700

บาท

จํานวน

2,800

บาท
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ตังจ่
ั ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและ
สังคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง(ฉบับที 1)หน้าที 29 ลําดับที 6
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
โครงการติดตังเสาอากาศสัญญาณวิทยุสือสาร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพร้อมติดตังเสาอากาศ
สัญญาณวิทยุสือสาร แบบเซลซัพพรอท
เป็ นโครงสร้างเหล็กรูปสามเหลียมแบบเซล
ซัพพรอท ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 12 นิว
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 24 เมตร เพือใช้
ติดตังสายอากาศ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุสือสาร
(Antenna) ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและติดตัง จํานวน 1 ต้น โดยติดตัง
บริเวณอาคารงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตําบลโคกตูม รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 24 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้กบ
ั องค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่ าตาล จํานวน 252,000 บาท
ไปดําเนินการตามโครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหานําท่วม ประจําปี 2561 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิมเติม (ฉบับที 1) หน้าที 27 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ ง
ของผูอ
้ าํ นวยการกองการศึกษา

จํานวน

200,000

บาท

รวม

97,000

บาท

จํานวน

97,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

252,000

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,572,600

จํานวน

67,200

บาท
252,000 บาท
252,000 บาท

บาท
บาท
3,685,000 บาท
2,804,400 บาท
3,685,000

บาท

หน้ า 44 จาก 109
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ ายบริหารการศึกษา
และหัวหน้าฝ่ ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีมี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการใด ๆ
ของกองการศึกษา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ยานพาหนะ จํานวน 5 คัน
1.รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ทีนัง (รถตู)้
ทะเบียน นข 761 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้
งาน 17 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ น
เงิน 11,700 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 81,300 บาท รวมเป็ นเงิน
93,000 บาท

จํานวน

103,200

บาท

จํานวน

680,400

บาท

จํานวน

29,800

บาท

รวม
รวม
จํานวน

850,600

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

26,000

บาท

รวม
จํานวน

438,600

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

333,600

บาท

บาท
151,000 บาท
5,000 บาท

บาท
5,000 บาท
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2.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
ทะเบียน กง 1084 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้
งาน13 ปี (รถกระบะ 4 ประตู) ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 12,800 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
72,700 บาท รวมเป็ นเงิน 85,500 บาท
3.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
ทะเบียน กจ 7704 เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้
งาน 10 ปี (รถกระบะ 4 ประตู) ค่าซ่อมปกติ
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 12,800 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
72,700 บาท รวมเป็ นเงิน 85,500 บาท
4.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษต 772
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 11 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน
14,800 บาท
5.รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษต 773
เครืองยนต์เบนซิน อายุการใช้งาน 11 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
3,100 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 11,700 บาท รวมเป็ นเงิน
14,800 บาท
ตามหลักเกณฑ์ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

- ค่าซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน
40,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน
แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า
ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์ สําลี ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

รวม
จํานวน

บาท
50,000 บาท

250,000
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วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก
(เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก
กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ
ท่อนําบาดาล ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิ ล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จาน
จ่าย ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึก
ข้อมูล (Diskette,Floppy Disk,Removable
Disk,Compact Disc,Digital Video Disc
,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape ,Cassette Tape
,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนือง
สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ นอักขระ
หรือ แป้ นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)
(เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์ (Cut Sheet
Feeder)เม้าส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) (เช่น Ethernet Card,Lan Card
,Anti Virus Card,Sound Card เป็ นต้น)
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
(เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

110,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท
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ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ของกองการศึกษา
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเชือมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กบ
ั กองการศึกษา
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
แบบล้อเลือน พนักพิงกลาง บุหนัง มีทา้ ว
แขน จํานวน 5 ตัว ตัวละ 4,000 บาท
เป็ นเงิน 20,000 บาท ตังจ่ายตามราคา
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 31 ลําดับที 12
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง
เป็ นเงิน 17,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ ทีมีความสามารถเป็ น Printer
,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครือง
เดียวกัน
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 192 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x
600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4
(ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดํา

รวม
จํานวน

11,000
3,000

บาท
บาท

จํานวน

8,000

บาท

รวม
รวม

37,000

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

17,000

บาท

บาท
37,000 บาท
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- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4, Letter, Legal และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
250 แผ่น
ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 31 ลําดับที 11
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561) เป็ นเงิน 5,384,820 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนข้าราชการครูผด
ู้ ูแลเด็ก
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 7 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561) เป็ นเงิน 1,842,180 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ระดับ
ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/เดือน
จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 67,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
เงินวิทยฐานะ
เพือจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะให้กบ
ั ผูบ
้ ริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ระดับชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600 บาท/
เดือน จํานวน 2 คน เป็ นเงิน 134,400 บาท
- ระดับชํานาญการ คนละ 3,500 บาท/
เดือน จํานวน 5 คน เป็ นเงิน 210,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 ราย (ผูช
้ ว่ ยครูประถมศึกษา
จํานวน 2 อัตรา ,ผูช
้ ว่ ยครูพลศึกษา
จํานวน 1 อัตรา) เป็ นเงิน 562,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
(ตําแหน่ งผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ ูแลเด็ก)
จํานวน 6 ราย เป็ นเงิน 1,256,300 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

31,340,800

บาท
10,375,800 บาท
10,375,800 บาท
7,227,000 บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

344,400

บาท

จํานวน

2,541,000

บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทน
พิเศษ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 5
ราย เป็ นเงิน 564,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 1 ราย พร้อมทังเงินสมทบเพิม
เงินส่วนต่างค่าตอบแทนงบเงินอุดหนุนทัวไป
จํานวน 5 ราย รวมเป็ นเงิน 692,300 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) จํานวน 2 ราย เป็ นเงิน
290,700 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนราย
เดือน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ตําแหน่ ง
ภารโรง) จํานวน 4 ราย เป็ นเงิน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน พนักงานจ้าง
ทัวไป (ตําแหน่ งภารโรง) ตังจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 3 ราย เป็ นเงิน 324,000 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1 ราย เป็ นเงิน
108,000 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) จํานวน 2 ราย เป็ นเงิน
28,200 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้างทัวไป (ตําแหน่ งภารโรง)
จํานวน 4 ราย เป็ นเงิน 48,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
- เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่ งผูช
้ ว่ ย
ครูผด
ู้ ูแลเด็กเล็ก) จํานวน 5 ราย เป็ นเงิน
120,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงาน
ครูผด
ู้ ูแลเด็ก ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการ
ใดๆ เกียวกับกิจการ ของสถานศึกษาในสังกัด
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร สําหรับ
จ่ายเป็ นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

จํานวน

196,200

บาท

รวม
รวม
จํานวน

12,030,000

รวม
จํานวน

7,316,100
190,000

บาท
บาท

จํานวน

116,000

บาท

บาท
บาท
9,000 บาท
9,000

หน้ า 50 จาก 109
2.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับประเทศ สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในระหว่างการฝึ กซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
จัดทําเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 152
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

200,000

บาท

3.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับภาคกลาง สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในระหว่างการฝึ กซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในระหว่างการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
จัดทําเต็นท์นิทรรศการทางการศึกษา ค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 152
ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

300,000

บาท

4.โครงการค่ายเยาวชนอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรกั ษ์ ธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ให้กบ
ั เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาเทศบาลสําหรับจ่ายเป็ น
ค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม ค่าทีพัก
ค่าเบียเลียง ค่านํามันเชือเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าวัสดุเอกสาร และอุปกรณ์ การจัดกิจกรรม
ค่าเช่าสถานที ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 184
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

1,500,000

บาท

5.โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต
โดยเป็ นค่าตกแต่งสถานทีจัดงาน ค่าอาหาร
/อาหารว่าง/ของขวัญ/ของรางวัล วัสดุ – อุปกรณ์
การเล่นเกม ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 154 ลําดับที 11
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

200,000

บาท

หน้ า 51 จาก 109
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 2,444,500 บาท
เพือใช้จา่ ยเป็ นค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จํานวน 360 คน
คนละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 200 วัน เป็ นเงิน
1,440,000 บาท และให้กบ
ั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านหนองถํา จํานวน 30 คน คนละ 20 บาท
ต่อวัน จํานวน 245 วัน เป็ นเงิน 147,000 บาท
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีได้รบ
ั การถ่ายโอนจาก
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) จํานวน 175 คน คนละ 20 บาทต่อวัน
จํานวน 245 วัน เป็ นเงิน 857,500 บาท
แยกได้ดงั นี
1. ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 171,500 บาท
2. ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 39,200 บาท
3. ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 32 คน
เป็ นเงิน 156,800 บาท
4. ศพด.บ้านโคกตูม จํานวน 69 คน
เป็ นเงิน 338,100 บาท
5. ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 58,800 บาท
6. ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 39,200 บาท
7. ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 53,900 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นเงิน 20,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด โรงเรียน
เทศบาล 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
ั การจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นเงิน 100,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูข
้ อง
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เป็ นเงิน 50,000 บาท “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ

จํานวน

4,310,100

บาท

หน้ า 52 จาก 109
ได้รบ
ั การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็ นเงิน 21,000 บาท
1.โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็ นเงิน
15,000 บาท
2.แกนนําโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ เป็ นเงิน
3,000 บาท
3.เจ้าหน้าที อปท.ละ 1 คน ๆ ละ เป็ นเงิน
3,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
จํานวน 49,000 บาท
เพือจ่ายให้กบ
ั นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกตูม โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
ทีบิดา/มารดา/ผูป
้ กครอง มีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี
รายละเอียด ดังนี
- ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) (ภาคเรียนละ
500 บาท/ภาคเรียน) จํานวน 49 คน ๆ ละ
1,000 บาท เป็ นเงิน 49,000 บาท
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน
1,260,300 บาท เพือจ่ายให้กบ
ั โรงเรียน
สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) จํานวน
360 คน รายละเอียด ดังนี
1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน 660,000 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 850 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 120 คน ๆ ละ
1,700 บาท เป็ นเงิน 204,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 950 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 240 คน ๆ ละ
1,900 บาท เป็ นเงิน 456,000 บาท
2. ค่าหนังสือเรียน จํานวน 193,469 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 120 คน ๆ ละ
200 บาท/ปี เป็ นเงิน 24,000 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 1 จํานวน 34 คน ๆ ละ
625 บาท/ปี เป็ นเงิน 21,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 32 คน ๆ ละ
619 บาท/ปี เป็ นเงิน 19,808 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 29 คน ๆ ละ
622 บาท/ปี เป็ นเงิน 18,038 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 4 จํานวน 53 คน ๆ ละ
673 บาท/ปี เป็ นเงิน 35,669 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 46 คน ๆ ละ
806 บาท/ปี เป็ นเงิน 37,076 บาท
- ระดับประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 46 คน ๆ ละ
818 บาท/ปี เป็ นเงิน 37,628 บาท
3. ค่าเครืองอุปกรณ์ การเรียน จํานวน
117,600 บาท
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- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 100 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 120 คน ๆ ละ 200 บาท
เป็ นเงิน 24,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 195 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 240 คน ๆ ละ
390 บาท เป็ นเงิน 93,600 บาท
4. ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน
122,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 300 บาท/ปี )
จํานวน 120 คน ๆ ละ 300 บาท เป็ นเงิน
36,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 360 บาท/ปี )
จํานวน 240 คน ๆ ละ 360 บาท เป็ นเงิน
86,400 บาท
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
จํานวน 166,800 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา (คนละ 215 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 120 คน ๆ ละ
430 บาท เป็ นเงิน 51,600 บาท
- ระดับประถมศึกษา (คนละ 240 บาท
/ภาคเรียน) จํานวน 240 คน ๆ ละ
480 บาท เป็ นเงิน 115,200 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
- ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 48,500 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กบ
ั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
ทังหมด 8 ศูนย์ จํานวน 205 คน ๆ ละ 1,700
บาท/ปี ดังนี
1. ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 59,500 บาท
2. ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 13,600 บาท
3. ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 32 คน
เป็ นเงิน 54,400 บาท
4. ศพด.บ้านโคกตูม จํานวน 69 คน
เป็ นเงิน 117,300 บาท
5. ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 20,400 บาท
6. ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 13,600 บาท
7. ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 18,700 บาท
8. ศพด.บ้านหนองถํา จํานวน 30 คน
เป็ นเงิน 51,000 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 164 ลําดับที 60
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

หน้ า 54 จาก 109
7.โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมให้แก่ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด และบุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล เพือเป็ นการ
เพิมพูนความรู ้ และประสบการณ์ ดา้ นการศึกษา
ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 155 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้ า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้ า เครืองปิ งขนมปัง กระทะไฟฟ้ า หม้อ
ไฟฟ้ า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่
นํายาดับกลิน แปรงไม้กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทีนอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือ
จากเอกชน ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพือจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กบ
ั เด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปี ที 6
ให้กบ
ั โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลตําบลโคกตูม และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลโคกตูม ดังนี
- โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานในเขตเทศบาลตําบล
โคกตูม จํานวน 11 แห่ง จํานวน 1,525
คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260 วันต่อปี
ดังนี
1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 163 ราย
เป็ นเงิน 312,340.60 บาท
2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จํานวน 100 ราย
เป็ นเงิน 191,620.00 บาท
3.โรงเรียนวัดใหม่จาํ ปาทองจํานวน 180 ราย
เป็ นเงิน 344,916.00 บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จํานวน 382 ราย
เป็ นเงิน 731,988.40 บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองถํา จํานวน 125 ราย
เป็ นเงิน 239,525.00 บาท
6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จํานวน 64 ราย
เป็ นเงิน 122,636.80 บาท
7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย
จํานวน 257 ราย เป็ นเงิน 492,463.40 บาท
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8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 101 ราย
เป็ นเงิน 193,536.20 บาท
9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จํานวน 42 ราย
เป็ นเงิน 80,480.40 บาท
10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จํานวน 46 ราย
เป็ นเงิน 88,145.20 บาท
11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
จํานวน 65 ราย เป็ นเงิน 124,533.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 2,922,205.00 บาท
-โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
จํานวน 360 คน ๆ ละ 7.37 บาทต่อวัน
จํานวน 260 วัน เป็ นเงิน 689,832.00 บาท
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
ทังหมด 8 ศูนย์ จํานวน 205 คน ๆ ละ
7.37 บาทต่อวัน จํานวน 260 วัน ดังนี
1.ศพด.พิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 35 คน
เป็ นเงิน 67,067.00 บาท
2.ศพด.วัดนิคมสามัคคีชยั จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 15,329.60 บาท
3.ศพด.วัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 32 คน
เป็ นเงิน 61,318.40 บาท
4.ศพด.บ้านโคกตูม จํานวน 69 คน
เป็ นเงิน 132,217.80 บาท
5.ศพด.บ้านหนองถํา จํานวน 30 คน
เป็ นเงิน 57,486.00 บาท
6.ศพด.วัดซับเสือแมบ จํานวน 12 คน
เป็ นเงิน 22,994.40 บาท
7.ศพด.ซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 8 คน
เป็ นเงิน 15,329.60 บาท
8.ศพด.ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จํานวน 11 คน
เป็ นเงิน 21,078.20 บาท
รวมเป็ นเงิน 392,821.00 บาท
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รบ
ั การจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 162 ลําดับที 52 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
วัสดุการศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น
หุน
่ แบบจําลองภูมป
ิ ระเทศ สือการเรียน
การสอนทําด้วยพลาสติก กระดานเลือน
พลาสติก เบาะยืดหยุน
่ เบาะมวยปลํา
เบาะยูโด ฯลฯ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าให้กบ
ั สถานศึกษาในสังกัด
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
1.เครืองพิมพ์สาํ เนาระบบดิจต
ิ อล
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์สาํ เนา
ระบบดิจต
ิ อล ความละเอียด 300 x 600 จุด
ต่อตารางนิว จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน
180,000 บาท สําหรับใช้งานทีโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี
1.ขนาดทีกําหนดเป็ นความละเอียดในการสร้าง
ภาพขันตํา
2.สามารถย่อ-ขยายได้
3.พืนทีการพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A 3
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 31 ลําดับที 16
2.ตูเ้ หล็ก 2 บาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตูเ้ หล็ก 2 บาน (มอก.)
จํานวน 18 ตู้ ราคาตูล้ ะ 5,500 ราคา เป็ นเงิน
99,000 บาทสําหรับใช้งานทีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3.คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง(ฉบับที 1)หน้าที 31 ลําดับที 14
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครืองตัดหญ้าแบบนังขับ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบนังขับ
จํานวน 1 เครือง ราคา 182,000 บาท สําหรับ
ใช้งานทีโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
มีคณ
ุ ลักษณะดังนี
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า
- รัศมีตดั หญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิว
- มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 30 ลําดับที 10
2.โต๊ะอาหารพร้อมม้านังยาว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะอาหารพร้อมม้านังยาว
จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท เป็ นเงิน
24,000 บาท สําหรับใช้งานทีโรงเรียน
เทศบาล 1 (ซอย 6) โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี
1. เป็ นโต๊ะรับประธานอาหาร ขนาด 6-8 คน
พร้อมทีนังยาว 2 ตัว
2. ลักษณะโต๊ะเป็ นโครงเหล็ก
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3. พืนโต๊ะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม.
สูง 60 ซม. หน้าโฟเมก้าขาว
4. ทีนังมีความกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 31 ลําดับที 15
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
เครืองเล่นสนาม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม
จํานวน 3 ชุด ชุดละ 200,000 บาท ให้กบ
ั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพิบูลสงเคราะห์ 1 ,ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัดใหม่จาํ ปาทองและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านหนองถํา เครืองเล่นสนาม 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ชุดกระดานลืนและชิงช้า 2 ทีนัง
งบประมาณ 115,600 บาท
- ชุดกระดานลืนและชิงช้า 2 ทีนัง เมือประกอบ
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 350 x 200 ซม.
ประกอบด้วย
1.1 เสา ทําจากท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิว ทําสีดว้ ยระบบ
Epoxy Powder Coating จํานวน 10 ต้น
1.2 หลังคาพลาสติกรูปบ้านทรงจัวแหลม ขนาด
ไม่น้อยกว่า 80x80x65 ซม.ผลิตจากพลาสติก
โพลิเอทิลีน จํานวน 1 ชิน
1.3 สไลด์เดอร์รางเดียว ผลิตจากพลาสติก
โพลิเอทิลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x150x6 ซม.
จํานวน 1 ชุด
1.4 อุโมงค์ทอ
่ ลอดพร้อมช่องระบาย ผลิตจาก
พลาสติกโพลิเอทิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 60 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.
จํานวน 1 ชุด
1.5 ราวเหล็กทางขึน เหล็กทําสีดว้ ยระบบ
Epoxy Powder Coating ขนาดไม่น้อยกว่า
65x100 ซม. จํานวน 1 ชิน
1.6 ผนังกันตกพร้อมช่องระบาย ผลิตจาก
พลาสติกโพลิเอทิลีน ขนาดไม่น้อยกว่า
80x80x7 ซม.จํานวน 4 ชิน
1.7 บันไดทางขึน เหล็กทําสีดว้ ยระบบ
Epoxy powder Coating ขนาดไม่น้อยกว่า
50x80x8 ซม.จํานวน 1 ชิน
1.8 พืนสถานี เหล็กทําสีดว้ ยระบบ
Epoxy powder Coating ขนาดไม่น้อยกว่า
85x85x7 ซม.จํานวน 2 ชิน
1.9 คานแขวน เหล็กทําสีดว้ ยระบบ
Epoxy powder Coating ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิว จํานวน 1 ชิน
1.10 โซ่แขวนพร้อมหุม
้ ด้วยยางสังเคราะห์
ทําจากเหล็ก Coating หุม
้ ด้วยยางสังเคราะห์
จํานวน 2 ชุด
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1.11 ทีนัง ทําจากยางสังเคราะห์แบบหนา
จํานวน 2 ชุด
2. ชุดม้ากระดกสปริง ขนาด 4 ทีนัง
งบประมาณ 30,000 บาท
- ชุดเครืองเล่นม้ากระดกสปริง ขนาด 4 ทีนัง
ขนาดเมือประกอบไม่น้อยกว่า 45x290x65
ซม. ประกอบด้วย
2.1 คาน ทําจากเหล็กพ่นสี Powder
Coat กันสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 11 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 280 ซม.หนาไม่
น้อยกว่า 2 มม.จํานวน 1 ต้น
2.2 ชุดสปริง ทําจากเหล็กเหนียวพ่นสี
Powder Coat กันสนิม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 35 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
จํานวน 2 ท่อน
2.3 ทีนัง ทําจากพลาสติกหล่อขึนรูปชนิด
ผนัง 2 ชัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม.
ยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่นอ
้ ยกว่า
4 ซม.จํานวน 4 ทีนัง
2.4 ชุดฐานรอง ทําจากเหล็กเหนียวพ่นสี
Powder Coat กันสนิม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
35 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า
7 มม. จํานวน 1 ชุด
2.5 ชุดขาเหยียบ ทําจากเหล็กเหนียวพ่นสี
Powder Coat กันสนิม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิว ทําเป็ นทีจับและ
เท้าเหยียบอยูใ่ นชุดเดียว จํานวน 4 ชุด
ชุดนัต สกรูทาํ จากเหล็กชุบกันสนิม
3. ชุดม้าหมุนรูปสัตว์จาํ นวน 6 ทีนัง
งบประมาณ 35,500 บาท
- เครืองเล่นสนามชุดม้าหมุนรูปสัตว์
จํานวน 6 ทีนัง ผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลิ
เอทิลีน เป็ นชุดเครืองเล่นประกอบด้วยทีนัง
จํานวน 6 ทีนังทําเป็ นรูปสัตว์ตา่ ง ๆ ขนาดทีนัง
แต่ละตัวมีขนาดไม่น้อยกว่า 30x55x25 ซม.
และแต่ละตัวมีมือจับตัวละ 1 ชุดทําจากพลาสติก
ฐานรองสัตว์ทาํ ด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า
2 นิว ทําสีดว้ ยระบบ Epoxy Powder
Coating พ่นด้วยสีฝุ่นอบด้วยความร้อนที
อุณหภูมไิ ม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส
ฐานสามารถหมุนได้โดยรอบใช้ระบบลูกปื น
และสามารถนังได้ครังละ 6 คน
4. ชุดอุโมงค์รูปสัตว์ งบประมาณ
18,900 บาท
- เครืองเล่นสนามชุดอุโมงค์รูปสัตว์
(ท่อตรง) ผลิตจากวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีน
เป็ นชุดเครืองเล่นประกอบด้วยหน้ารูปสัตว์
ทัง 2 ด้าน ประกอบด้วยท่อยาว 2 ท่อน ยึดติด
เป็ นชุดเดียวกัน พร้อมมีขาเจาะรูไว้ ทังหมด
4 จุด สําหรับยึดพืนรวม 4 ขา ขนาดเมือ
ประกอบเสร็จความกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม.
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ความยาวไม่น้อยกว่า 175 ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า 100 ซม.
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 31 ลําดับที 17
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
1.ก่อสร้างรัวโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เพือสําหรับจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรัวโรงเรียน
เทศบาล 1(ซอย 6) เป็ นรัวเหล็กดัด รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564)หน้าที 153 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6)
เพื อสํ า หรับ จ่ า ยเป็ นค่ า ก่ อ สร้ า งโรงอาหาร
โรงเรียนเทศบาล 1 (ซอย 6) เป็ นอาคาร ค.ส.ล.
ชันเดี ย ว 1 หลัง รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที
เท ศบ าล ตํ า บ ลโ คก ตู มกํ า ห นด ป รา กฏ ใ น
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 154 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3.จัดทําป้ ายชือศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื อเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด ทํ า ป้ ายชื อศู น ย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสัง กัด ปรากฏในแผนพัฒ นา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 162
ลําดับที 51 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรี ย นและอาคารประกอบโรงเรี ย นใน
สัง กัด เทศบาลตํ า บลโคกตู ม ทังนี จะเบิ ก จ่ า ย
ต่อ เมื อได้ ร บ
ั การจัด สรรจากกรมส่ง เสริ ม การ
ปกครองท้อ งถิน ตังจ่า ยจากเงินอุ ดหนุ น ทัวไป
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 153 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรี ย นสัง กัด คณะกรรมการการศึ ก ษาขัน
พืนฐาน(สพฐ.)ระดับอนุบาล–ประถมศึกษาปี ที 6
จํานวน 1,525 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน
200 วัน เป็ นเงิน 6,100,000 บาท แยกได้ดงั นี
1.โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จํานวน 163 ราย
เป็ นเงิน 652,000 บาท

รวม

1,750,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

1,000,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

6,100,000

บาท
6,100,000 บาท
6,100,000 บาท
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2.โรงเรียนวัดนิคมสามัคคี จํานวน 100 ราย
เป็ นเงิน 400,000 บาท
3.โรงเรียนวัดใหม่จาํ ปาทอง จํานวน 180 ราย
เป็ นเงิน 720,000 บาท
4.โรงเรียนบ้านโคกตูม จํานวน 382 ราย
เป็ นเงิน 1,528,000 บาท
5.โรงเรียนบ้านหนองถํา จํานวน 125 ราย
เป็ นเงิน 500,000 บาท
6.โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จํานวน 64 ราย
เป็ นเงิน 256,000 บาท
7.โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย จํานวน 257 ราย
เป็ นเงิน 1,028,000 บาท
8.โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จํานวน 101 ราย
เป็ นเงิน 404,000 บาท
9.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จํานวน 42 ราย
เป็ นเงิน 168,000 บาท
10.โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย จํานวน 46 ราย
เป็ นเงิน 184,000 บาท
11.โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
จํานวน 65 ราย เป็ นเงิน 260,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 162 ลําดับที 53 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื อจ่ า ย เ ป็ น เงิ น เ พิ มป ระ จํ า ตํ า แ หน่ งข อ ง
ผูอ
้ าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งของผูอ
้ าํ นวยการ
กองสาธารณสุ ข และสิงแวดล้อ ม หัว หน้ า ฝ่ าย
บริ ห ารงานสาธารณสุ ข หัว หน้ า ฝ่ ายบริ ก าร
สาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ ายรักษาความสะอาด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้ อ มทังเงิ น ปรับ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนประจํ า ปี
จํานวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,020,300

บาท
2,604,600 บาท
2,604,600 บาท
2,095,100 บาท

จํานวน

67,200

บาท

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

298,700

บาท

จํานวน

22,400

บาท
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 1 คัน
1.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
(รถกระบะ 4 ประตู) ทะเบียน กง 9636
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 11 ปี
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
72,700 บาท ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
เป็ นเงิน 5,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรง
ลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ
ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิ ด
ประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือหน่ วยงาน
แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ ายต่างๆ มูล่ ี ม่าน
ปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อพืน) นาฬิกาตังหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋ า
ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา

รวม
รวม
จํานวน

398,700

บาท
บาท
20,000 บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

137,700

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

77,700

บาท

รวม
จํานวน

194,000

67,000

บาท
40,000 บาท
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ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ
กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก
นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้ บรรทัด คลิป เป๊ ก
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม สมุดบัญชี
สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์ สําลี ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้ า
เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดันไฟฟ้ า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครืองประจุไฟ
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า สวิตซ์ไฟฟ้ า
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชินส่วนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์
เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิ ล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย
ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน
ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา
นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครืองกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์,วีดีโอเทป
,แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

46,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล
(Diskette ,Floppy Disk,Removable Disk
,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash
Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reelmagnetic
Tape ,Cassette Tape ,Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาํ หรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่ วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้ นอักขระหรือแป้ นพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรีชิป (Memory Chip) (เช่น RAM)
คัตชีทฟี ตเดอร์ (Cut Sheet Feeder)
เม้าส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) (เช่น Ethernet Card,Lan Card
,Anti Virus Card ,Sound Card เป็ นต้น)
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
(เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือ ชนิด LED สี
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี
จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน 17,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็ นอุปกรณ์ ทีมีความสามารถเป็ น Printer
,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครือง
เดียวกัน
- มีหน่ วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า
192 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า
20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา
และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
1,200x1,200 dpi

จํานวน

60,000

บาท

รวม
รวม

17,000
17,000

บาท
บาท

จํานวน

17,000

บาท
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- มีถาดป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทงสี
ั และขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า
99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400
เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กบ
ั A4,Letter,Legal
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)หน้าที 31
ลําดับที 18
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,306,400

บาท
1,197,800 บาท
1,197,800 บาท
717,800 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561)

จํานวน

432,000

บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง

จํานวน

48,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี

รวม
รวม
จํานวน

2,078,600

ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี

จํานวน

27,600

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี

จํานวน

6,000

บาท

บาท
38,600 บาท
5,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

รวม

2,020,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

2.โครงการ อย.น้อย พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับ
การรณรงค์ การพัฒนาคุณภาพอาหาร
การคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค สําหรับการจัดอบรม
จัดประกวด จัดศึกษาดูงานได้แก่ ผูป
้ ระกอบการ
ร้านค้าร้านอาหาร ร้านสะสมอาหาร แกนนํา
ด้านสุขภาพ นักเรียน ประชาชนผูส
้ นใจทัวไป
สําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากรของรางวัล
ของทีระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 169 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

50,000

บาท

3.โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผูส
้ ูงอายุ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการและการจัดกิจกรรมทีเกียวกับการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพผูส
้ ูงอายุทงทางด้
ั
านร่างกาย
และจิตใจ สําหรับการประชุม/อบรม ศึกษาดูงาน
สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอืนทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 165
ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

200,000

บาท

4.โครงการบําบัดฟื นฟูผต
ู้ ด
ิ /ผูเ้ สพ ยาเสพติด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรม/เข้าค่าย
บําบัดผูผ
้ า่ นขันตอนการคัดกรองมาแล้วและฝึ ก
อาชีพผูท
้ ีผ่านการเข้าค่ายบําบัดแล้วโดยเทศบาล
ดําเนินการเอง หรือสนับสนุนให้หน่ วยงานอืน
ดําเนินการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง
(ฉบับที 1) หน้าที 18 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

300,000

บาท
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5.โครงการป้ องกันควบคุมโรคติดเชือเอชไอวี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรม ทีเกียวกับการ
รณรงค์ การป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
สําหรับการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ให้แก่ ผูน
้ กั เรียน เยาวชน ประชาชนทัวไป
ผูต
้ ด
ิ เชือเอดส์เอชไอวี สําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 167 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
6.โครงการป้ องกันและควบคุมโรคประจําถินและ
โรคอุบตั ใิ หม่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ และกิจกรรมทีเกียวกับการรณรงค์
การป้ องกันและควบคุมโรคประจําถินและโรค
อุบตั ใิ หม่ เช่นไข้หวัดใหญ่ 2009 ไข้หวัดนก
โรคฉี หนูโรคมือเท้าปาก ตลอดจนโรคประจําถิน
และโรคอุบตั ใิ หม่ ฯลฯ สําหรับจ่ายเป็ น ค่ายา
นํายา วัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทีจําเป็ น
ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 167 ลําดับที 8
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
7.โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพนําดืมตูห
้ ยอดเหรียญ
ในชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ กิจกรรมการอบรมให้ความรูแ
้ ละ
เฝ้ าระวังคุณภาพนําดืม เพือพัฒนาศักยภาพ
ผูน
้ ําชุมชน อสม. ผูป
้ ระกอบการ สําหรับจ่าย
เป็ นค่าตอบแทน วิทยากร อาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ ยในการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนําดืม
ตูน
้ ําหยอดเหรียญและอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 168 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
8.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ฯ กิจกรรมทีเกียวข้องกับการ
รณรงค์การส่งเสริมสนับสนุนการป้ องกัน
โรคไข้เลือดออก สําหรับจ่ายเป็ นค่าจัดซือ
เวชภัณฑ์ นํายาพ่นหมอกควัน ทรายเคลือบ
สารเคมี นํามัน แผ่นพับ ป้ ายประชาส ัมพันธ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ผูป
้ ฏิบตั งิ าน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืมในการออกปฏิบตั งิ าน
และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีเกียวข้อง และ จําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564)หน้าที 167 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและส ังคม

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท
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9.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเขตเทศบาล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับ
การรณรงค์การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด สําหรับการจัดอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน นักเรียน เยาวชน สําหรับจ่ายเป็ นค่า
อาหาร อาหารว่าง และเครืองดืมค่าวิทยากร
ค่าจ้างพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 165 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

250,000

บาท

10.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนข
ั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนข
ั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ควบคุมและป้ องกันโรค
พิษสุนข
ั บ้าในสุนข
ั และแมวจรจัด กิจกรรม
รณรงค์ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
และป้ องกันโรคพิษสุนข
ั บ้า สําหรับจ่ายเป็ นค่า
จัดอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนคนฉี ดวัคซีน ค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด
ค่าวัสดุ ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 166 ลําดับที 3
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

350,000

บาท

11.โครงการอบรมให้ความรูต
้ ามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับ
พระราชบัญญัตก
ิ ารสาธารณสุข สําหรับการจัด
อบรมให้ความรูใ้ ห้แก่แกนนําผูน
้ ําชุมชน
แกนนําด้านสุขภาพ ประชาชนทัวไป จ่ายเป็ น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของรางวัล ของทีระลึก ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 167 ลําดับที 7
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

30,000

บาท

หน้ า 68 จาก 109
12.โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ผูป
้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอยจําหน่ าย
อาหาร สําหรับการประชุม ฝึ กอบรม ศึกษาดู
งานให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ ายอาหารจ่ายเป็ นค่าพิธีเปิ ด-ปิ ดโครงการฯ
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าของรางวัล ของ
ทีระลึก ค่าทีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนที
จําเป็ น ตามโครงการ ฯลฯปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 168
ลําดับที 13 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ เช่น
ชุดเครืองผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟงั (Stethoscope)แปลหาม
คนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บ
เชือเพลิง เครืองนึ ง เครืองมือวิทยาศาสตร์ สําลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิ ล์ม
เอกซเรย์ เคมีภณ
ั ฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชือมเงิน
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียง
เพือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมประจําตําแหน่ งผู้อาํ นวยการ
กองช่าง

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม
จํานวน

20,000

รวม
รวม
จํานวน

30,000

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,196,400

จํานวน

67,200

บาท
20,000 บาท

บาท
บาท
30,000 บาท
30,000

บาท
2,604,400 บาท
2,604,400 บาท
2,256,500 บาท

บาท
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เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งผู้อาํ นวยการ
กองช่าง หัวหน้าฝ่ ายการโยธา หัวหน้าฝ่ าย
แบบแผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ ายควบคุม
อาคารและผังเมือง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ
ทีมีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ มติคณะรัฐมนตรี
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานเทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ทีทํางานให้เทศบาล ตามความจําเป็ น เช่น
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน

121,200

บาท

จํานวน

152,900

บาท

จํานวน

6,600

บาท

รวม
รวม
จํานวน

592,000

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

342,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รวม
จํานวน

100,000
10,000

บาท
บาท

จํานวน

60,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

จํานวน

30,000

บาท

บาท
442,000 บาท
30,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา)
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิ ดประกาศ แผ่นป้ ายชือสํานักงานหรือ
หน่ วยงาน แผ่นป้ ายจราจร หรือแผ่นป้ าย
ต่างๆ มูล่ ี ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อพืน)
นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋ า ตราชังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว
ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก นําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบ
ใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด
คลิป เป๊ ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ ม
สมุดบัญชี สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ แบบพิมพ์
สําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือ
จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหบ
ี ห่อ นํามัน
ไขขีผึง นําดืมสําหรับริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ

รวม
จํานวน

50,000
40,000

บาท
บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy Disk
,Removable Disk,Compact Disc,Digital
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reelmagnetic Tape,Cassette Tape
,Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก

จํานวน

10,000

บาท

สําหร ับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง

สายเคเบิล หน่ วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้ นอักขระ
หรือแป้ นพิมพ์(Key Board)เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรีชิป(Memory Chip)
(เช่น RAM) คัตชีทฟี ตเดอร์ (Cut Sheet
Feeder)เม้าส์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
(Printer Switching Box)เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) (เช่น Ethernet Card, Lan Card
,Anti Virus Card,Sound Card เป็ นต้น)
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
(เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD - ROM)
แบบออพติคอล (Optical) เป็ นต้น ฯลฯ
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งานไฟฟ้ าถนน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 19 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ที
มีสท
ิ ธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯมติคณะรัฐมนตรี
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล
ทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ทีทํางานให้เทศบาล ตามความจําเป็ น เช่น
จ้างเหมาเกียวกับซ่อมแซมถนน ทางเท้า ไฟฟ้ า
วางท่อระบายนํา งานประปา จ้างเหมา
เครืองจักรกล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

26,643,700

บาท
บาท
3,850,700 บาท
1,220,000 บาท

จํานวน

2,438,700

บาท

จํานวน

192,000

บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,950,500

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

28,800

บาท

รวม
จํานวน

1,330,000

จํานวน

30,000

3,850,700

บาท
63,800 บาท
25,000 บาท

บาท
500,000 บาท

บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 5 คัน
1.รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโดรลิค
(รถกระเช้า) ทะเบียน 81-5553 ลพบุรี
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 16 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
20,000 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 30,000 บาท รวมเป็ นเงิน
50,000 บาท
2.รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮโครลิค
(รถกระเช้า) ทะเบียน 82-9061 ลพบุรี
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 1 ปี ค่าซ่อม
ปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 20,000 บาท
3.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
(รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลือน 4 ล้อ)
ทะเบียน กจ 1529 ลพบุรี เครืองยนต์ดีเซล
อายุการใช้งาน 12 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุ
และค่าแรง เป็ นเงิน 15,300 บาท ค่าซ่อมกลาง
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 96,000 บาท
รวมเป็ นเงิน 111,300 บาท
4.รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
(รถกระบะ 4 ประตู) ทะเบียน กง 3586 ลพบุรี
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 14 ปี
ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
12,800 บาท ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็ นเงิน 72,700 บาท รวมเป็ นเงิน
85,500 บาท
5.รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ทะเบียน
82-8562 ลพบุรี เครืองยนต์ดีเซล อายุการ
ใช้งาน 1 ปี ค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็ นเงิน 20,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็ นเงิน
513,200 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้ า เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้ า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า เครือง
ประจุไฟ ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า
หลอดไฟฟ้ า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า ปลักไฟฟ้ า
สวิตซ์ไฟฟ้ า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และ
ชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ

จํานวน

800,000

รวม
จํานวน

1,556,700

บาท

บาท
510,000 บาท
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สําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก
(เช่น ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม
อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า นํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น
แปลงทาสี ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ ประปา
ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์
ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิน
กรวยจราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อต
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิ ล์มกรองแสง
เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรรี จานจ่าย
ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน
ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์เครืองกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ ,วีดีโอเทป,
แผ่นซีด)ี รูปสีหรือขาวดํา ทีได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
วัสดุสาํ รวจ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ รวจ เช่น บันได
อลูมเิ นียม เครืองมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
วัสดุอืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์
นํา - ไฟฟ้ า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว เปิ ด-ปิ ดแก๊ส ฯลฯ

จํานวน

600,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

356,700

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กอ
่ สร้าง
1.เครืองเชือมโลหะ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะชนิด
หูหวิ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์
จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายตามราคาตลาด
เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
/เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 32
ลําดับที 22
2.รอกโซ่มือโยก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือรอกโซ่มือโยก
ขนาด 1/2 ตัน จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายตามราคา
ตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 32 ลําดับที 22
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
1.เครืองเจียรไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองเจียรไฟฟ้ า ขนาดใบ
4 นิว กําลังไฟฟ้ า 710 วัตต์ จํานวน 1 เครือง
ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานักงบประมาณ
ปรากฏในแผนพัฒนท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 32 ลําดับที 21
2.สว่านไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้ า ขนาด 3/8 นิว
จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายตามราคาตลาด
เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ของสํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม
/เปลียนแปลง(ฉบับที 1) หน้าที 32 ลําดับที 21
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 6 (บริเวณคอ
สะพานสายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบ้านห้วย
จันทร์ หมูท
่ ี 7 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร
พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.ชัน 3)
ลอดถนน รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที 118
ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

รวม
รวม

19,842,500
24,000

บาท
บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

2,000

บาท

รวม

19,818,500

บาท

จํานวน

1,050,000

บาท

หน้ า 75 จาก 109
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้าน นายปรีชา
คูหา(แยกถนนสายศาลาแพร่) ชุมชนบ้านนิคม 3
หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า1,500 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร (มอก.ชัน 3) ลอดถนนรายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 35 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 4 (บริเวณคอ
สะพานสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านห้วยเสาร์
พัฒนา หมูท
่ ี 14 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 328 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า1,968 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 37 ลําดับที
12 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมี
คุณภาพและยังยืน
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 8 (บริเวณหลัง
ท่อลอดถนน) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมูท
่ ี6
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง 1.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 36 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
5.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 9 (ระหว่าง
สายจัตวา - สายทหาร) ชุมชนบ้านสระวัง หมูท
่ ี
15 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า1,800 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 1.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม
/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)หน้าที 7 ลําดับที 12
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน

จํานวน

900,000

บาท

จํานวน

1,180,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

จํานวน

990,000

บาท

หน้ า 76 จาก 109
6.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยแก้วตา (แยก
ถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ้านนิคม
หมู่ 6 สามัคคี หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 5 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
7.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยเชือมระหว่าง
ถนนบ้านวังนําดํา – ทางเข้าอ่างเก็บนําห้วยซับ
เหล็ก ชุมชนบ้านนิคมหมู่ 6 สามัคคี หมูท
่ ี 6
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 972 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง
(ฉบับที 1) หน้าที 4 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
8.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยดงจําปา 10
ชุมชนบ้านดงจําปา 1 หมูท
่ ี 1 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนทีรายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
–2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 34 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
9.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้าน นางยุวดี
สิงห์เหาะ (แยกจากซอยวัดปราสาทนิมต
ิ ) ชุมชน
บ้านโคกตูม 3 หมูท
่ ี 2 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564) หน้าที 116 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

495,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

247,500

บาท

จํานวน

480,000

บาท

หน้ า 77 จาก 109
10.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านยายพัน
(แยกทางหลวงสายโคกตูม – พระพุทธบาท)
ชุมชนบ้านหนองแฝกเลือม หมูท
่ ี 11
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 7 ลําดับที 10
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
11.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนแยกเขาทราย
อ่อน ชุมชนบ้านนิคม 3 หมูท
่ ี 9 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง
4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 888 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพืนที รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
–2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 35 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
12.ก่อสร้างปรับปรุงถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อ
ระบายนํา ภายในหมูบ
่ า้ นท่าเดือใหญ่ (จาก
สะพานหน้าวัด – ทางแยกหน้าทีทําการ
ผูใ้ หญ่บา้ น) ชุมชนบ้านท่าเดือ – คงเจริญ
หมูท
่ ี 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
1,340 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพ
พืนที พร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร (มอก.ชัน 3)
พร้อมบ่อพัก ความยาว 335 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564)หน้าที 126 ลําดับที 38 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
13.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต บริเวณซอย 1 (ระหว่างสายเอก –
สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมูท
่ ี 10
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผวิ
ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

จํานวน

495,000

บาท

จํานวน

490,000

บาท

จํานวน

1,900,000

บาท

จํานวน

1,200,000

บาท

หน้ า 78 จาก 109
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 6 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
14.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต บริเวณซอย 6 (ระหว่างสายตรี –
สายโท) ต่อจากของเดิมชุมชนบ้านซอย 5
หมูท
่ ี 13 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผวิ
ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา
0.05 เมตรหรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 7 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
15.ขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ
คอนกรีต บริเวณซอย 7 ชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมูท
่ ี 6 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายและปรับปรุงผิวทางลาดยาง
แอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต โดยทําการขยายและปูผวิ
ทางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา
0.05 เมตรหรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 6 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
16.ขุดลอกคลองนําซับ ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมูท
่ ี 6
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา ปากกว้าง
10.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 4.00
เมตร ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00 เมตร จํานวน
1 แห่ง ระยะทางยาว ประมาณ 950 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 12 ลําดับที 31
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
17.ขุดลอกคลองห้วยขมิน ชุมชนบ้านหนองถํา
หมูท
่ ี 7 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา ปากกว้าง
10.00 เมตรก้นคลองกว้างประมาณ 4.00 เมตร
ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

1,370,000

บาท

จํานวน

260,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

หน้ า 79 จาก 109
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
–2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 12 ลําดับที 30 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
18.ขุดลอกคลองห้วยซับเสือแมบ ชุมชนบ้านซับ
เสือแมบสามัคคี หมูท
่ ี 10 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา ปากกว้าง
10.00เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 4.00 เมตร
ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง
ระยะทางยาวประมาณ 1,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง
(ฉบับที 1) หน้าที 9 ลําดับที 21 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
19.ขุดลอกคลองห้วยซับเหล็ก ชุมชนบ้านนิคม 1
พัฒนา หมูท
่ ี 3 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา
ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลีย 2.00 –3.00
เมตร จํานวน 1 แห่ง ระยะทางยาวประมาณ
1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 9 ลําดับที 19 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
20.ขุดลอกคลองห้วยวังนําดํา ชุมชนบ้านนิคม 6
สามัคคี หมูท
่ ี 6 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา
ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองกว้าง
ประมาณ 4.00 เมตร ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00
เมตร จํานวน 1 แห่ง ระยะทางยาวประมาณ
150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 11
ลําดับที 29 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
21.ขุดลอกลําห้วยกระแทก ชุมชนบ้านท่าเดือคงเจริญ หมูท
่ ี 4 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา ปากกว้าง
10.00 เมตร ก้นคลองกว้าง ประมาณ
4.00 เมตร ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00 เมตร
จํานวน 1 แห่ง ระยะทางยาว ประมาณ 1,000
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข
เพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 9
ลําดับที 20 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

45,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

หน้ า 80 จาก 109
22.ขุดลอกลําห้วยจันทร์ (ระหว่างซอย 2–ซอย 3)
ชุมชนบ้านร่วมใจหมู่ 16 หมูท
่ ี 16 ตําบล
โคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคลองส่งนํา ปากกว้าง
10.00 เมตร ก้นคลองกว้างประมาณ 4.00
เมตร ลึกเฉลีย 2.00 – 3.00 เมตร จํานวน
1 แห่ง ระยะทางยาวประมาณ 1,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 10 ลําดับที 23
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
23.ขุดลอกอ่างเก็บนําบ้านซับเสือแมบ ชุมชนบ้าน
ซับเสือแมบสามัคคี หมูท
่ ี 10 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกอ่างเก็บนํา พืนที 4,900
ตารางเมตร ลึกเฉลีย 2.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 10 ลําดับที 22 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
24.ขุดลอกอ่างเก็บนําห้วยส้ม ชุมชนบ้านสระวัง
หมูท
่ ี 15 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกอ่างเก็บนํา พืนที 3,600
ตารางเมตร ลึกเฉลีย 3.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 11 ลําดับที 28 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
25.ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.บริเวณ
ซอย 1(ระหว่างสายเอก–สายตรี) ชุมชน
บ้านคีรีวงก์ หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
(มอก.ชัน 3) ยาว 470 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูม
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 10 ลําดับที 25
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
26.ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล. บริเวณ
ซอย 2 (ระหว่างสายเอก–สายตรี) ชุมชนบ้าน
คีรีวงก์ หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
(มอก.ชัน 3) ยาว 500 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

180,000

บาท

จํานวน

280,000

บาท

หน้ า 81 จาก 109
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 11 ลําดับที 26
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
27.ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.บริเวณ
ซอย 3 (ระหว่างสายเอก–สายตรี) ชุมชนบ้าน
คีรีวงก์ หมูท
่ ี 10 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
(มอก.ชัน 3) ยาว 550 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 11 ลําดับที 27
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
28.ขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยศูนย์ ชุมชนบ้านห้วยบง หมูท
่ ี 8 ตําบล
โคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลํารางพร้อมวางท่อระบายนํา
ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร
(มอก.ชัน 3) ยาว 1,200 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 10 ลําดับที 24 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
29.ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยมะค่าห้าขา
(แยกถนนทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชน
บ้านหนองขาม หมูท
่ ี 7 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลีย
0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 35 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
30.ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย 10 (ระหว่าง
สายตรี-สายโท) ชุมชนบ้านห้วยส้ม หมูท
่ ี6
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมสร้างถนน พืนที ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังตามสภาพพืนที รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 –2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 36 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

240,000

บาท

จํานวน

990,000

บาท
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31.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
บริเวณ ซอยดงจําปา 7 (ต่อจากของเดิม)
ชุมชนบ้านรักโคกสะอาด หมูท
่ ี 11 ตําบลนิคม
สร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโดยทําการปูทบ
ั ถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.05 เมตรหรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 35 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
32.ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
บริเวณสายเหมืองแร่ (สายจัตวา – สายทหาร)
ชุมชนบ้านหนองหอย หมูท
่ ี 9 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตโดยทําการปูทบ
ั ถนน ค.ส.ล.เดิม
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือพืนทีแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 37 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
33.วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.บริเวณซอยปาปี ชุมชน
บ้านหมู่ 8 สามัคคี หมูท
่ ี 8 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก. ชัน 3)
พร้อมบ่อพักยาว 140 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง(ฉบับที 1)
หน้าที 8 ลําดับที 15 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
34.วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนนบริเวณซอย 4
(สายเอก – สายตรี) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมูท
่ ี 10
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชัน 3)
ยาว 10 เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 8 ลําดับที 16 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

480,000

บาท

จํานวน

900,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

41,000

บาท
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35.วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนนบริเวณซอย 4
(สายเอกฝังขวา) ชุมชนบ้านคีรีวงก์ หมูท
่ ี 10
ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนน
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (มอก.
ชัน 3) ยาว 12 เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 9 ลําดับที 17 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
36.วางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนน บริเวณซอย
นิคม 4 ชุมชนบ้านนิคม 1 พัฒนา หมูท
่ ี3
ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าวางท่อระบายนํา ค.ส.ล.ลอดถนน
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.
ชัน 3) ยาว 9 เมตร จํานวน 1 จุด รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561
– 2564)แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 8 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนา
เมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 4 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ทีทํางานให้เทศบาลตามความจําเป็ น จ้างเหมา
เครืองจักรกล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,039,500

จํานวน

36,000

รวม
รวม
จํานวน

515,000

รวม
จํานวน

150,000

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

บาท

บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

50,000

บาท
บาท
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 1 คัน
1. รถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ 2205
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 14 ปี ค่าซ่อม
ปกติ 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 1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็ นเงิน 74,700 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม
ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตา
ไฟฟ้ า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครือง
ตีไข่ไฟฟ้ า เครืองปิ งขนมปัง กระทะไฟฟ้ า หม้อ
ไฟฟ้ ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนําร้อน
กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํายา
ดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทีนอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือ
จากเอกชน ฯลฯ
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก (เช่น
ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อนําและ
อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิ ล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรรี จานจ่าย
ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน
ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

จํานวน

100,000

บาท

รวม
จํานวน

355,000

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

บาท
30,000 บาท
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร
เช่น เคียว สปิ งเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบน
โธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ ย ยาป้ องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์
พันธ์สตั ว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธ์สตั ว์ วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์ ในการขยายพันธ์พืช เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากาก
ป้ องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
1.เครืองตัดแต่งพุม
่ ไม้
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองแต่งพุม
่ ไม้
ขนาด 22 นิว จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน
10,200 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
1.เป็ นเครืองตัดแต่งพุม
่ ไม้ชนิดใช้เครืองยนต์
แบบมือถือ
2.ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3.ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
4.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
5.ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิว
6.ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 32 ลําดับที 20
2.เครืองตัดหญ้า
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ
9,500 บาท เป็ นเงิน 28,500 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
1.เป็ นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า
แบบเข็น จํานวน 1 เครือง เป็ นเงิน
13,000 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
1.เป็ นเครืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
2.เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
3.รัศมีตดั หญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว

จํานวน

65,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม
รวม

51,700

จํานวน

10,200

บาท

จํานวน

41,500

บาท

บาท
51,700 บาท

หน้ า 86 จาก 109
ตังจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของ
สํานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 32 ลําดับที 19
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน 18 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

7,791,600

จํานวน

173,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ทีมีสท
ิ ธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี

รวม
รวม
จํานวน

5,535,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึงบริการ
ใดๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
- ค่าจ้างเหมาถมดินฝังกลบขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล จํานวน 1,000,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแรงงานประจําบ่อขยะ
จํานวน 96,000 บาท
- ค่าจ้างแรงงานปรับปรุงและรักษาสาธารณะ
สถาน จํานวน 9,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําป้ ายสือประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
จํานวน 10,000 บาท
- ค่าจ้างเหมา ดําเนินการกําจัดขยะ
โดยวิธีขนขยะออกจากพืนทีทิงขยะ
จํานวน 1,000,000 บาท
- ค่าจ้างลอกท่อระบายนํา จํานวน 70,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ
จํานวน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาแรงงานประจํารถขยะ
จํานวน 7 คน (7 x 10,000x 12)
จํานวน 840,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้ าเข้าใน
พืนทีทิงขยะ 300,000 บาท
ฯลฯ

รวม
จํานวน

4,170,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้กบ
ั พนักงานจ้าง

บาท
บาท
2,256,600 บาท
2,083,600 บาท
2,256,600

บาท

บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

บาท
3,345,000 บาท

หน้ า 87 จาก 109
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการขยะทองคํา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ กิจกรรมอบรมให้ความรูแ
้ ก่ชุมชน
โรงเรียน นําร่องในเขตเทศบาล เพือดําเนินงาน
คัดแยกขยะจากต้นทาง สําหรับจ่ายเป็ นค่า
ตอบแทนวิทยากร อาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ย
อืนๆ ทีจําเป็ นฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 186 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

30,000

บาท

2.โครงการจัดการขยะอันตราย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ กิจกรรมอบรมให้ความรู ้
และสนับสนุนในการจัดการขยะอันตราย
จัดกิจกรรมจุดรับขยะอันตรายในเขตเทศบาล
ตําบลโคกตูม ค่าบริการกําจัดขยะอันตรายที
เกิดขึนในพืนที สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 186 ลําดับที 3
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

50,000

บาท

3.โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ
ให้กบ
ั สถานศึกษานําร่องในเขตเทศบาล
สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร
อาหารว่าง และเครืองดืม ของรางวัล วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 187 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

25,000

บาท

4.โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนําขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯในการจัดกิจกรรมรณรงค์การ
ลด การคัดแยก และนําขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ ให้กบ
ั ชุมชนสถานศึกษา นําร่องใน
เขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ของรางวัล วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ นฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 186 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

หน้ า 88 จาก 109
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
จํานวน 3 คัน
1.รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7772
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 12 ปี ค่าซ่อม
ปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 100,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
125,000 บาท รวมเป็ นเงิน 225,000 บาท
2.รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8657
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 11 ปี ค่าซ่อม
ปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 100,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
125,000 บาท รวมเป็ นเงิน 225,000 บาท
3.รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0332
เครืองยนต์ดีเซล อายุการใช้งาน 9 ปี ค่าซ่อม
ปกติ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน 50,000 บาท
ค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรง เป็ นเงิน
150,000 บาท รวมเป็ นเงิน 200,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ ฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม
2560
- ค่าซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง
ทีชํารุด ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็ นเงิน
50,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน
กระโถน เตาไฟฟ้ า เตานํามัน เตารีด
เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้ า เครืองปิ ง
ขนมปัง กระทะไฟฟ้ า หม้อไฟฟ้ ารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง
ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน
ฯลฯ

จํานวน

700,000

รวม
จํานวน

1,305,000

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก (เช่น
ตลับเมตรลูกดิง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อนําและ
อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ

จํานวน

20,000

บาท

บาท
300,000 บาท

บาท

หน้ า 89 จาก 109
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจก
โค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุ กเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิ ล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครืองยนต์ (อะไหล่)
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก คลัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย
ล้อ ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน
ตลับลูกปื น กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี
นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ เช่น
ชุดเครืองผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง
เบ้าหลอม หูฟงั (Stethoscope) แปลหาม
คนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บ
เชือเพลิง เครืองนึ ง เครืองมือวิทยาศาสตร์
สําลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์
ฟิ ล์มเอกซเรย์ เคมีภณ
ั ฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชือมเงิน
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการ
ทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุ การเกษตร
เช่น เคียว สปิ งเกลอร์ (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี
พรวนดินระหว่างแถว เครืองดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ ย
ยาป้ องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์สตั ว์ปีกและสัตว์
นํา นําเชือพันธ์สตั ว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ ในการ
ขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
พลาสติก หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น
เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมาย ยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
ฯลฯ

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

700,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

หน้ า 90 จาก 109
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพีอจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ
เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการทีมี
สิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
จํานวน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการธนาคารกายอุปกรณ์ สาํ หรับผูพ
้ ก
ิ าร
จํานวน
ผู้สูงอายุ และผูด
้ อ
้ ยโอกาส
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับโครงการธนาคาร
กายอุปกรณ์ สาํ หรับผูพ
้ ก
ิ าร ผูส
้ ูงอายุ และ
ผูด
้ อ
้ ยโอกาส สําหรับเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ค่าวัสดุเอกสาร ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 170
ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม

บาท
1,753,200 บาท
1,753,200 บาท
629,400 บาท
1,833,200

1,099,800

บาท

24,000

บาท

บาท
50,000 บาท
45,000 บาท
80,000

5,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

บาท
บาท
1,560,000 บาท
1,560,000
1,560,000

20,000

บาท
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2.โครงการโคกตูมพืนทีสีเขียว
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้
และรณรงค์เพือให้ชุมชนตระหนักในการดูแล
ด้านสิงแวดล้อมต่อชุมชน สําหรับจ่ายเป็ น
ค่า อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 190 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

10,000

บาท

3.โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมการจัดทํา
แผนชุมชนให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล องค์กร
ต่าง ๆ เป็ นค่าอาหาร-เครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของสมนาคุณ วัสดุ-อุปกรณ์ ค่างจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 205
ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 5 การบริการประชาชน
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

30,000

บาท

4.โครงการจัดทําหัวเชือจุลน
ิ ทรีย์ EM BALL
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับการ
ปรับปรุง/กําจัดกลินในสถานประกอบกิจการ
ประเภทฟาร์ม ท่อทางระบายนํา เพือใช้ในการ
กําจัดกลินเหม็นของมูลสุกรของผูป
้ ระกอบการ
ฟาร์ม สําหรับจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทํา
หัวเชือจุลน
ิ ทรีย์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 101 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

10,000

บาท

5.โครงการนําใน คลองสวย ด้วยมือเรา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรม ทีเกียวกับการ
อนุรกั ษ์ แหล่งนําให้แก่อา่ งเก็บนําห้วยซับเหล็ก
อ่างเก็บนําห้วยส้ม และลํารางสาธารณะ สําหรับ
จ่ายเป็ น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพแหล่งนําสาธารณะค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 191 ลําดับที 9
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

30,000

บาท

หน้ า 92 จาก 109
6.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทกั ษ์
สิงแวดล้อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับการดูแล
สิงแวดล้อมในชุมชน สําหรับจัดอบรมให้แก่
แกนนํา ทสม.สําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ของที
ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 189 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

7.โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ ในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้
ความรูแ
้ ก่ประชาชนทัวไป,ทสม.เพือใช้จา่ ยเป็ น
ค่าพิธีเปิ ด-ปิ ดโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 22 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

50,000

บาท

8.โครงการเยาวชนรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรมเพือให้เยาวชนมี
ความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมสําหรับจัดอบรมให้แก่นกั เรียน
เยาวชน แกนนํานักเรียนผู้สนใจสําหรับจ่ายเป็ น
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร
ของทีระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที
190 ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

25,000

บาท

9.โครงการเลือกตังคณะกรรมการชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการเลือกตังคณะกรรมการ
ชุมชน ทีครบวาระการดํารงตําแหน่ ง เป็ นค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหาร-เครืองดืม ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.25612564)หน้าที 205 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

15,000

บาท

หน้ า 93 จาก 109
10.โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพนําทิง
ครัวเรือน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรมทีเกียวกับการดูแล
คุณภาพนําทิงครัวเรือน สําหรับจัดอบรมให้แก่
ชุมชนนําร่อง 1 ชุมชน แกนนําผูน
้ ําชุมชน
แกนนํานักเรียนและประชาชน ผูส
้ นใจ
สําหรับจ่ายเป็ นค่า อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ น ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 191 ลําดับที 10
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

11.โครงการให้ความรูผ
้ ป
ู้ ระกอบการฟาร์มสุกร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานตาม
โครงการฯ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรูก
้ าร
ดําเนินการเฝ้ าระวังคุณภาพด้านสิงแวดล้อมและ
การรายงานของระบบบําบัดนําเสีย มาตรา 80
ตามพระราชบัญญัตส
ิ งแวดล้
ิ
อมสําหรับจ่าย
เป็ นค่า อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมาพาหนะ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 189 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จํานวน

10,000

บาท

12.โครงการให้ความรูผ
้ ป
ู้ ระกอบการเหมืองแร่
โรงแต่งแร่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ การจัดกิจกรรมเพือให้
ผูป
้ ระกอบการตระหนักในการดูแลด้าน
สิงแวดล้อมต่อชุมชน สําหรับจัดอบรมให้แก่
เหมืองแร่และโรงโม่หน
ิ ในเขตเทศบาล
สําหรับจ่ายเป็ นค่าอาหารว่าง และเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ของทีระลึกค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จา่ ยอืนๆทีจําเป็ น
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 189 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

จํานวน

20,000

บาท

13.โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับจัดอบรมและศึกษา
ดูงานคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการที
ปรึกษาชุมชน ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบีย
เลียง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร-เครืองดืม
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 170 ลําดับที 2
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จํานวน

900,000

บาท
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14.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กบ
ั คณะกรรมการกลุม
่ สตรี สมาชิกกลุม
่ สตรี
ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ เจ้าหน้าที เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร-เครืองดืม ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 205 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

จํานวน

300,000

บาท

15.โครงการอบรมอาชีพระยะสัน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการอบรมอาชีพให้กบ
ั
ประชาชนในเขตเทศบาล เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร-เครืองดืม
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 179 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั น
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

100,000

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 1 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการส่งนักกีฬานักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
ภาคกลาง และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ค่าเบียเลียงเก็บตัวฝึ กซ้อม ค่าชุดการแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์ การฝึ กซ้อมและแข่งขัน ค่าเบียเลียง
นักกีฬาและเจ้าหน้าที ค่าทีพัก ค่านํามัน

บาท
609,900 บาท
609,900 บาท
355,400 บาท

7,859,900

จํานวน

254,500

บาท

รวม
รวม

1,250,000

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

140,000

บาท

บาท
1,250,000 บาท

หน้ า 95 จาก 109
เชือเพลิง ค่าเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 171 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
3.โครงการแข่งขันฟุตบอลโคกตูมคัพ
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเป็ นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน,7 คน และ 5 คน
สําหรับเยาวชนและประชาชน โดยเป็ นค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ กีฬา ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุจดั ทําสนาม เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 173 ลําดับที 7
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

300,000

บาท

4.โครงการจัดซือ-วัสดุอุปกรณ์ กีฬาหมูบ
่ า้ น/ชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุ–อุปกรณ์
กีฬาหมูบ
่ า้ น/ชุมชนให้กบ
ั ชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 33 ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 172
ลําดับที 4 ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

จํานวน

300,000

บาท

5.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
หน่ วยงาน ชมรม ท้องถิน และจังหวัดอืน ๆ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของหน่ วยงาน
ชมรม ท้องถินจังหวัดอืนๆ ได้แก่ มหกรรมกีฬา
ท้องถินไทยคัพ เทศบาลสัมพันธ์ การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยไพมิสเตอร์ (PM) และอืน ๆ
เป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึ กซ้อมและ
แข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าชุดแข่งขัน
ค่าเบียเลียง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 171 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและส ังคม

จํานวน

200,000

บาท

6.โครงการฝึ กอบรมทักษะความสามารถด้านดนตรี
ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงพืนบ้าน
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมทักษะ
ความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม
และการแสดงพืนบ้าน สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ
-อุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 172 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

100,000

บาท

หน้ า 96 จาก 109
7.โครงการฝึ กอบรมทักษะพืนฐานด้านกีฬา
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการฝึ กอบรมทักษะ
พืนฐานด้านกีฬาสําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ คา่ อาหาร/อาหารว่างและนําดืม
ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
เอกสาร ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 172 ลําดับที 6
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

100,000

บาท

8.โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการมหกรรมกีฬา
อนุบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ค่าอาหาร/อาหารว่างและนําดืม ค่าเวชภัณฑ์ยา
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 172 ลําดับที 3
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

100,000

บาท

รวม
รวม

6,000,000

จํานวน

6,000,000

รวม
รวม
รวม

300,000

จํานวน

100,000

งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปการ
ก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
โคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างสนามกีฬาบริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม หมูท
่ ี2
ตําบลโคกตูม เป็ นค่าปรับพืน ถมดิน ลงทราย
ปูหญ้า ติดตังประตูฟุตบอล และไฟสนาม ฯลฯ
รายละเอียดตามแบบแปลนตามทีเทศบาล
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 174 ลําดับที 9
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานประเพณี วน
ั สงกรานต์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงาน
ประเพณี สงกรานต์ สําหรับจ่ายเป็ นค่าดอกไม้
ธูปเทียน ค่าจตุปจั จัยถวายพระสงฆ์ ในพิธี
สรงนําพระ ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าไวนิล
ค่าสนับสนุนขบวนแห่ ค่าอาหารและนําดืม
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งสถานที ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 174 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

บาท
6,000,000 บาท
บาท

บาท
240,000 บาท
240,000 บาท

บาท

หน้ า 97 จาก 109
2.โครงการจัดงานวันขึนปี ใหม่
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานทําบุญ
วันขึนปี ใหม่ สําหรับเป็ นค่าอาหารและนําดืมแด่
พระภิกษุ สงฆ์
ค่าจัดสถานที ค่าใช้จา่ ยในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 174 ลําดับที 11
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

10,000

บาท

3.โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
(วันอาสาฬหบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)
ณ วัดภายในเขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ น
ค่าสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ าย
ไวนิล ค่าดอกไม้ธูปเทียน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 175 ลําดับที 14 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

10,000

บาท

4.โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) ณ วัดภายใน
เขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนการเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าดอกไม้ธูปเทียน
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 175 ลําดับที 14
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

10,000

บาท

5.โครงการวันสําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ณ วัดภายใน
เขตเทศบาล สําหรับจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนการเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าดอกไม้ธูปเทียน
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 175 ลําดับที 14
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม

จํานวน

10,000

บาท

6.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา สําหรับจ่ายเป็ นค่าสนับสนุนการเข้า
ร่วมกิจกรรม ค่าป้ ายไวนิล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ในการหล่อเทียนจํานําพรรษา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 175 ลําดับที 16 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

จํานวน

100,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนให้แก่จงั หวัดลพบุรี
จํานวน 60,000 บาท ในโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ประจําปี
2561ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 215 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จํานวน
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ทีทํางานให้เทศบาลตามความจําเป็ น เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเอกสาร ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 1 แรงม้า
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้
นํา ขนาด 1 แรงม้า จํานวน 3 เครือง ราคา
เครืองละ 17,000 บาท เป็ นเงิน 51,000 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ดังนี
- เครืองสูบนําแบบจุม
่ ใต้นํา ขนาด 1 แรงม้า
220 โวลท์ สองสาย สามารถสูบนําได้ไม่น้อย
กว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชัวโมง ทีแรงส่งสูงรวม
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมสายไฟชนิดกันนํา
ได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมกล่อง
คอลโทรล ตังจ่ายตามราคาตลาด เนืองจากไม่มี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสํานัก
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 222 ลําดับที 19
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
1.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนําบริเวณชุมชนบ้าน
ซอย 5 หมูท
่ ี 13 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564)
หน้าที 141 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

บาท
บาท
60,000 บาท
60,000
60,000

บาท
บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

8,741,000

50,000

รวม
รวม

8,691,000

บาท
51,000 บาท

จํานวน

51,000

บาท

รวม

8,640,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท
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2.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านดงจําปา 2 หมูท
่ ี 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564)
หน้าที 141 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
3.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนําบริเวณชุมชน
บ้านสระวัง หมูท
่ ี 15 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
หน้าที 141 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
4.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านสามพันตา หมูท
่ ี 3 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 14 ลําดับที 6 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
5.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชนบ้าน
หนองแกเตือย หมูท
่ ี 4 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 14 ลําดับที 7 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
6.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านหนองถําพัฒนา หมูท
่ ี 7 ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 16 ลําดับที 13 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท
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7.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านหนองแฝกเลือม หมูท
่ ี 11 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 15 ลําดับที 10 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
8.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านหนองหอย หมูท
่ ี 9 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 15 ลําดับที 9 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
9.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านห้วยขมิน หมูท
่ ี 1 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 14 ลําดับที 5 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
10.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านห้วยจันทร์ หมูท
่ ี 7 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 15 ลําดับที 8 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
11.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณชุมชน
บ้านห้วยเสาร์พฒ
ั นา หมูท
่ ี 14 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 15 ลําดับที 12 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

450,000

บาท
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12.ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา บริเวณโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตําบลโคกตูม หมูท
่ ี 2 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนํา
ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร
จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564)
แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง (ฉบับที 1)
หน้าที 15 ลําดับที 11 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
13.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านซอย 5
หมูท
่ ี 13 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561–2564)หน้าที 139 ลําดับที 4
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
14.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้าน
ดงจําปา 2 หมูท
่ ี 2 ตําบลนิคมสร้างตนเอง
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564) หน้าที 140 ลําดับที 6
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
15.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสระวัง
หมูท
่ ี 15 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564)หน้าที 139 ลําดับที 5
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
16.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านสาม
พันตา หมูท
่ ี 3 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564) แก้ไขเพิมเติม/เปลียนแปลง
(ฉบับที 1) หน้าที 13 ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน

จํานวน

450,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

หน้ า 102 จาก 109
17.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนอง
แกเตือย หมูท
่ ี 4 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561–2564)แก้ไขเพิมเติม/ปลียน
แปลง (ฉบับที 1) หน้าที 13 ลําดับที 3
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
18.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านหนอง
แฝกเลือม หมูท
่ ี 11 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564) หน้าที 139 ลําดับที 3
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
19.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชน
บ้านห้วยขมิน หมูท
่ ี 1 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล จํานวน
1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ 6 นิว
(ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลตําบล
โคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
(พ.ศ.2561–2564) หน้าที 138 ลําดับที 1
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน
20.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชนบ้านห้วยส้ม
หมูท
่ ี 6 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล
จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ
6 นิว (ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า
150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) หน้าที 138
ลําดับที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมือง
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยังยืน
21.ขุดเจาะบ่อนําบาดาล บริเวณชุมชน
บ้านห้วยเสาร์พฒ
ั นา หมูท
่ ี 14 ตําบลโคกตูม
เพือจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะบ่อนําบาดาล
จํานวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ
6 นิว (ก้นบ่อ 4 นิว) ความลึกไม่น้อยกว่า
150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
ตําบลโคกตูมกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561–2564) แก้ไขเพิมเติม/
เปลียนแปลง (ฉบับที 1) หน้าที 14 ลําดับที 4
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาเมืองอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยังยืน

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท

จํานวน

360,000

บาท
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลทีมีสท
ิ ธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ริ าชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล
2.โครงการส่งเสริมความรูด
้ า้ นการเกษตรแก่เด็ก
และเยาวชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริม
ความรูด
้ า้ นการเกษตรแก่เด็กและเยาวชน
สําหรับเป็ นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าใช้จา่ ยในการส่งเด็ก
และเยาวชนเข้ารับการอบรม จัดประชุม
อบรม และเดินทางไปศึกษาดูงานของเด็ก
และเยาวชน เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 180 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั นโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกร สําหรับเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จา่ ยในการ
ส่งเกษตรกรเข้ารับการอบรม จัดประชุมอบรม
และเดินทางไปศึกษาดูงานของเกษตรกร
เจ้าหน้าที ผูบ
้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และสมาชิกสภาเทศบาลค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 181 ลําดับที 3 ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยงยื
ั นโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,128,700

บาท
308,700 บาท
308,700 บาท
308,700 บาท

รวม
รวม
จํานวน

820,000

รวม

815,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป
จํานวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมการค่าครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ทีมาปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ทีมีสท
ิ ธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํา
กิจการต่าง ๆ ของเทศบาล
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจการ
ต่างๆ ของเทศบาล
จํานวน 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูลบ่อดักไข
จํานวน 70,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทําสือป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 5,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ไฟฟ้ า ประปา
ท่อระบายนํา ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สน
ิ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและ
วิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้ า เครืองวัดกระแสไฟฟ้ าเครืองวัด
แรงดันไฟฟ้ า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้ า
เครืองประจุไฟ ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้ า
ปลักไฟฟ้ าสวิตซ์ไฟฟ้ าหลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

550,000

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

จํานวน

24,000

รวม
รวม
จํานวน

310,000

รวม
จํานวน

185,000

จํานวน

5,000

รวม
จํานวน

50,000

บาท

บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

บาท
180,000 บาท

บาท

บาท
10,000 บาท

หน้ า 105 จาก 109
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป
มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้ า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่
ไฟฟ้ า เครืองปิ งขนมปัง กระทะไฟฟ้ า
หม้อไฟฟ้ ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้ า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผงซักฟอก สบู่
นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

จํานวน

5,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่นไม้ตา่ งๆ
ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบ
ไสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก (เช่น
ตลับเมตร ลูกดิง) สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี
ตะปู เหล็กเส้น แปลงทาสี ปูนขาว ท่อนําและ
อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ

จํานวน

30,000

บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา
นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ

จํานวน

3,000

บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ เช่น ชุด
เครืองผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้า
หลอม หูฟงั (Stethoscope) แปลหามคนไข้
คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง
เครืองนึ ง เครืองมือวิทยาศาสตร์ สําลี และ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิ ล์มเอกซเรย์
เคมีภณ
ั ฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด สายยาง
ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชือมเงิน ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ

จํานวน

2,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าทีใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตําบลโคกตูม

รวม
จํานวน

70,000

บาท
70,000 บาท

หน้ า 106 จาก 109
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละห้าของค่าตอบแทนรายเดือนและ
เงินเพิมของพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบตั ต
ิ าม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22
มกราคม 2557 พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูม
เบียยังชีพผูส
้ ูงอายุ
เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพผูส
้ ูงอายุ ให้แก่
ผูส
้ ูงอายุทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ขนไปที
ึ
มี
คุณสมบัตค
ิ รบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผูส
้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2552 และได้ขนทะเบี
ึ
ยนขอรับเงินไว้กบ
ั
เทศบาลฯไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพราย
เดือนแบบขันบันได จํานวน 3,910 คน เป็ นเงิน
30,864,000 บาท แยกเป็ นช่วงอายุ ดังนี
- อายุ 60 -69 ปี จํานวน 2,301 คน ๆ ละ
600 บาท / เดือน เป็ นเงิน 16,567,200 บาท
- อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 1,086 คน ๆ ละ
700 บาท / เดือน เป็ นเงิน 9,122,400 บาท
- อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 459 คน ๆ ละ
800 บาท / เดือน เป็ นเงิน 4,406,400 บาท
- อายุ 90 ปี ขึนไป จํานวน 64 คน ๆ ละ
1,000 บาท / เดือน เป็ นเงิน 768,000 บาท
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/
ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 176 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
เบียยังชีพคนพิการ
เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพคนพิการ ให้แก่คน
พิการทีมีสท
ิ ธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเบีย
ความพิการไว้กบ
ั เทศบาลฯ แล้ว โดยคนพิการที
มีสท
ิ ธิจะได้รบ
ั เบียความพิการคนละ 800 บาท
ต่อเดือน(ตามติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25
พฤศจิกายน พ.ศ.2557) จํานวน 557 คน ๆ ละ
800 บาทต่อเดือน เป็ นเงิน 5,347,200 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

41,999,100

บาท
41,999,100 บาท
41,999,100 บาท
800,000 บาท

จํานวน

1,000,000

บาท

จํานวน

30,864,000

บาท

จํานวน

5,347,200

บาท

หน้ า 107 จาก 109
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/
ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561
-2564) หน้าที 176 ลําดับที 1 ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ให้แก่
ผูป
้ ่ วยเอดส์ทีแพทย์ได้รบ
ั รองและทําการวินิจฉัย
แล้วและมีความเป็ นอยู่อย่างยากจนหรือถูก
ทอดทิงขาดผูอ
้ ุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลียงตัวเองได้ โดยผูป
้ ่ วยเอดส์ทีมีสท
ิ ธิจะ
ได้รบ
ั เบียยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบ
ทัง 12 เดือน จํานวน 16 คน ๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน เป็ นเงิน 96,000 บาท
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/
ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560
สํารองจ่าย
เพือจ่ายกรณี ฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็ นส่วนรวมเท่านัน โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพือจ่ายรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี
1.ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย จํานวน 191,900 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาต ฯ
ข้อ 16 คํานวณจากรายรับจริงในปี ทีผ่านมา
(ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
ทุกประเภท) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับ
จริงดังกล่าว แต่ไม่เกิน 750,000 บาท คํานวณ
จากรายรับจริงในปี ทีผ่านมา (ปี 2559)
เท่ากับ 115,113,654.36 บาท คูณด้วย
ร้อยละ 1/6 เป็ นเงิน 191,856.09 บาท ตังไว้
191,900 บาท ถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที
29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือ ที มท
0808.2/ 2385 ลงวันที 12 กันยายน 2555
2.ค่าใช้จา่ ยเกียวกับการจราจร จํานวน
50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการจราจร
และสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจ
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เกียวกับการจราจรทีประชาชนได้รบ
ั โดยตรง
ในเขตเทศบาล เช่น สัญญาณไฟ ทาสีตีเส้น
จราจร ฯลฯ ซึงคํานวณตังจ่ายจากค่าปรับ

จํานวน

96,000

บาท

จํานวน

700,000

บาท

จํานวน

884,300

บาท

หน้ า 108 จาก 109
ผูก
้ ระทําผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
ตามหลักเกณฑ์วธิ ีการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 3203
ลงวันที 4 ตุลาคม 2539
3. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที เป็ นเงิน 642,400 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที เทศบาลตําบล
โคกตูม ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงิน
ทีได้รบ
ั จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ คํานวณจากประชากร ณ วันที 30
มิถุนายน 2560 เท่ากับ 28,551คน
คูณ 45 บาท
รวมวงเงินทีได้รบ
ั จัดสรร ฯ เป็ นเงิน
1,284,795 บาท เทศบาลฯ ตังงบประมาณ
สมทบตามหลักเกณฑ์ฯ ร้อยละ 50 ของเงินที
ได้รบ
ั จากกองทุนฯ เป็ นเงิน 642,397.50 บาท
ตังไว้ 642,400 บาท ถือปฏิบตั ต
ิ ามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือง หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน หรือพืนที พ.ศ.2557
เงินช่วยพิเศษ
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพ)
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีตายในระหว่างรับราชการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนี
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในอัตราร้อยละสองของ
ประมาณการรายรับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2561
(ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผอ
ู้ ุทศ
ิ
ให้/ผูบ
้ ริจาค และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ประมาณการ
รายรับ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที
มีผอ
ู้ ุทศ
ิ ให้/ผูบ
้ ริจาคและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
จํานวน 110,028,000 บาท
ส่งสบทบในอัตราร้อยละ 2
(110,028,000 X 2 % = 2,200,560)
ตังไว้ 2,200,600 บาท
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม
2559 และหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/
ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

2,200,600

บาท

หน้ า 109 จาก 109
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญ (ชคบ.)
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั
บํานาญ (ชคบ.) จํานวน 2 ราย เดือนละ
3,065 บาท (3,065*12=36,780)
ตังไว้ 37,000 บาท โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญของราชการส่วนท้องถิน
(ฉบับที 16) พ.ศ.2558

...........................................

จํานวน

37,000

บาท

