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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครอ้อมน้อย
อาเภอ ระทมแบน จัง วัด มทร าคร
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 568,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

42,108,740 บาท

งบบุคลากร

รวม

24,293,040 บาท

รวม

9,790,320 บาท

จานวน

2,132,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนาย /รองนาย
เพื่อจายเป็นเงินเดือน นาย เทศมนตรี รองนาย เทศมนตรี ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่น ของนาย เทศมนตรี รองนาย เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รอง
ประธาน ภาเทศบาล มาชิ ภาเทศบาล เลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย เทศมนตรี และ ารจายคาเบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตางๆ ที่
เ ี่ยวข้องแย รายละเอียด ดังนี้
(1) เงินเดือนของนาย เทศมนตรี เดือนละ 55,530บาท จานวน12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนาย เทศมนตรี เดือนละ 30,540 บาท/ตาแ นง รวม 4
ตาแ นง จานวน 12 เดือน
( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 2/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:38:59

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

480,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจาตาแ นง ของนาย เทศมนตรี และรองนาย
เทศมนตรี ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย เทศมนตรี รองนาย
เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล มาชิ ภา
เทศบาล เลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี และ ารจายคา
เบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่เ ี่ยวข้องแย รายละเอียด ดังนี้
(1) คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย เทศมนตรีเดือนละ 10,000
บาท จานวน 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย เทศมนตรี เดือนละ 7,500
บาท/ตาแ นง รวม 4 ตาแ นง จานวน 12 เดือน
( านั ปลัดเทศบาล)
เงินคาตอบแทนพิเศษนาย /รองนาย
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนพิเศษของนาย เทศมนตรี และรองนาย
เทศมนตรี ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย เทศมนตรี รองนาย
เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล มาชิ ภา
เทศบาล เลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี และ ารจายคา
เบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่เ ี่ยวข้อง แย รายละเอียดดังนี้
(1)คาตอบแทนประจาตาแ นงนาย เทศมนตรี เดือนละ 10,000
บาท จานวน 12 เดือน
(2)คาตอบแทนประจาตาแ นงรองนาย เทศมนตรี เดือนละ 7,500
บาท รวม 4 ตาแ นง จานวน 12 เดือน ( านั ปลัดเทศบาล)
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เงินคาตอบแทนเลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี นาย องค์ ารบริ าร วน
ตาบล

จานวน

899,520 บาท

จานวน

5,798,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขาน าร/ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อยางอื่นของนาย เทศมนตรี รองนาย เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รอง
ประธาน ภาเทศบาล มาชิ ภาเทศบาล เลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่
ปรึ ษานาย เทศมนตรี และ ารจายเงินคาเบี้ยประชม รรม าร ภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557และ นัง ือ ั่ง าร
ตางๆ ที่เ ี่ยวข้อง แย รายละเอียดดังนี้
(1) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขาน ารนาย เทศมนตรีจานวน 1
ตาแ นง เดือนละ 19,440 บาท จานวน 12 เดือน
(2) เงินคาตอบแทนรายเดือน ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรีจานวน 4 ตาแ นงใน
อัตราตาแ นงละ 13,880 บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
( านั ปลัดเทศบาล)
เงินคาตอบแทน มาชิ ภาองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็น คาตอบแทนประธาน ภาเทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล
มาชิ ภาเทศบาล ตามระเบียบระทรวงม าดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนาย เทศมนตรี รองนาย
เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รองประธาน ภาเทศบาล มาชิ ภา
เทศบาล เลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย เทศมนตรี และ ารจาย
เงินคาเบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แ ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557และ นัง ือ ั่ง ารตาง ๆ ที่เ ี่ยวข้องแย รายละเอียดดังนี้
(1) คาตอบแทนประธาน ภาเทศบาล เดือนละ 30,540 บาท จานวน 12
เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธาน ภาเทศบาล เดือนละ 24,990
บาท จานวน 12 เดือน
(3) คาตอบแทน มาชิ ภาเทศบาล จานวน 22 ตาแ นงๆละ 19,440
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
( านั ปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรงเงินเดือนใ ้แ พนั งานเทศบาลของ
านั ปลัดเทศบาล จานวน 27 อัตรา ดังนี้
1.ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
2.รองปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา
3. ัว น้า านั ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
4. ัว น้าฝายบริ ารทั่วไป จานวน 1 อัตรา
5. ัว น้าฝายอานวย าร จานวน 1 อัตรา
6. ัว น้าฝายป ครอง จานวน 1 อัตรา
7.นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
8.นั ทรัพยา รบคคล จานวน 3 อัตรา
9.นั จัด ารงานทะเบียน จานวน 4 อัตรา
10.เจ้าพนั งานธร าร จานวน 6 อัตรา
11.เจ้าพนั งานทะเบียน จานวน 5 อัตรา
12.เจ้า น้าที่ตรวจ อบภายใน จานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดเทศบาล)

รวม

14,502,720 บาท

จานวน

9,299,160 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

435,660 บาท

จานวน

375,600 บาท

จานวน

999,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาลและเงินเพิ่มคา
ตอบแทนรายเดือนของผ้ดารงตาแ นงตั้งแตประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ
ลางขึ้นไปและเงินเพิ่มอื่นๆ ใ ้แ พนั งานเทศบาลของ านั ปลัด
เทศบาล อันได้แ เงินคาตอบแทนรายเดือน ปลัดเทศบาล เงินคาตอบแทน
รายเดือนรองปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา เงินคาตอบแทนรายเดือน ัว น้า
านั ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา เงินคาตอบแทนพิเศษของพนั งาน
เทศบาล รณีเงินเดือนเต็มขั้น เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน
เทศบาลของผ้มี ิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารท้องถิ่น ตั้งแตประเภทอานวย าร
ท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา
ตาแ นงรองปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา ตาแ นง ัว น้า านั ปลัด
เทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ
ต้น จานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

คาจ้างล จ้างประจา
เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้าง
ประจาปี จานวน 4 อัตรา
- เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( านั ปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆของล จ้างประจา

จานวน

5,160 บาท

จานวน

3,159,360 บาท

จานวน

228,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของล จ้างประจา รณีคาจ้างเต็มขั้น
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทน ใ ้แ พนั งานจ้าง
ของ านั ปลัดเทศบาล จานวน 24 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างของ านั ปลัด
เทศบาลของผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( านั ปลัดเทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น ดังนี้
1.เงินรางวัลใน ารปฏิบัติราช ารใ ้แ พนั งานเทศบาล ล จ้างประจา และ
พนั งานจ้างผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (โบนั ) จานวน 3,000,000
บาท เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร า นดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น รณีพิเศษอันมีลั ษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้เป็นรายจายอื่นขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2.คาตรวจผลงาน คาตอบแทนคณะ รรม ารประเมินผลของพนั งาน
เทศบาลผ้ขอรับ ารประเมินบคคล ในอัตราตามที่ระเบียบฯ
า นด จานวน 50,000 บาท เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย
คาใช้จาย ารคัดเลือ พนั งานและล จ้างขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2558
3.เงินทดแทน รณีพนั งานจ้างประ บอันตราย เจ็บปวย รือ ญ าย เนื่อง
จา ารทางานใ ้ราช าร ตามระเบียบ ระทรวง ารคลังวาด้วยเงินทาขวัญข้า
ราช ารและล จ้าง พ.ศ.2546 ระเบียบคณะ รรม ารวาด้วย ลั เ ณฑ์และ
วิธี ารขอรับเงินทาขวัญและ ารพิจารณาเงินทาขวัญข้าราช ารและล จ้าง พ
.ศ. 2550 และประ าศ . ลาง เรื่องเงินทาขวัญข้าราช าร พนั งาน วนท้อง
ถิ่นและล จ้างขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถนายน 2547
เงินทาขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว จานวน 10,000 บาท
( านั ปลัดเทศบาล)

รวม

15,349,800 บาท

รวม

3,899,800 บาท

จานวน

3,060,000 บาท
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คาเบี้ยประชม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

660,000 บาท

จานวน

139,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล ในคณะ รรม าร
ามัญ คณะ รรม ารวิ ามัญ และคณะ รรม าร ามัญประจา ภาเทศบาลได้
รับคาตอบแทนประเภทคาเบี้ยประชมรายครั้ง ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น
ของนาย เทศมนตรี รองนาย เทศมนตรี ประธาน ภาเทศบาล รองประธาน
ภาเทศบาล มาชิ ภาเทศบาลเลขาน ารนาย เทศมนตรี ที่ปรึ ษานาย
เทศมนตรี และ ารจายเบี้ยประชม รรม าร ภาเทศบาล พ.ศ.2554 แ ้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจายเป็นเงินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
เทศบาลและล จ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร รือในวัน
ยดราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารเบิ จายเงินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาเชาบ้าน
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ านั ปลัดเทศบาลที่มี ิทธิ
เบิ คาเชาได้เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( านั ปลัด
เทศบาล)
เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
เพื่อจายเป็นเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาของบตรผ้บริ ารท้อง
ถิ่น พนั งานเทศบาลและล จ้างประจาที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 9/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:38:59

ค่าใช้สอย

รวม

5,190,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างใ ้บคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารอยาง นึ่งอยางใดใ ้แ
เทศบาล เชน คาถายเอ าร คาเย็บ นัง ือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารตางๆ รวมทั้งคาจ้างเ มาทาของ รับ
งของ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประ ัน คาเชาทรัพย์ ินฯ
ลฯ และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริ ารตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ( านั ปลัดเทศบาล)
รายจายเ ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

200,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

เพื่อจายเป็นรายจายเ ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร ดังนี้
1.คารับรองใน ารต้อนรับบคคล รือคณะบคคล เชน คาอา าร คาเครื่อง
ดื่ม แ ผ้มาทัศนศึ ษาดงานเ ี่ยว ับ ิจ รรม ับเทศบาล รือผ้ตรวจงาน รือ
นิเทศงาน(ตั้งจายตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที2่ 8 ร ฎาคม 2548 โดยตั้งจายได้ไมเ ินปีละ 1% ของรายได้จริงของปี
งบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายได้จา เงินอด นนเฉพาะ ิจ เงิน ้ เงิน
จายขาดเงิน ะ ม และเงินที่มีผ้อทิศใ ้ ) เทศบาลขอตั้ง
จาย จานวน 150,000 บาท
2.คาเลี้ยงรับรองใน ารประชม ภาท้องถิ่น รือคณะ รรม าร รือคณะ
อน รรม ารที่ได้รับแตงตั้งตาม ฎ มาย รือตามระเบียบ รือ นัง ือ ั่ง าร
ของ ระทรวงม าดไทย รือ ารประชมระ วางองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
ับองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น รือองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐวิ า ิจ
รือเอ ชน(ตั้งจายตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 ร ฎาคม 2548 ) โดยยอดที่ตั้งจายไมรวมข้อ 1. ขอตั้ง
จานวน 50,000 บาท
( านั ปลัดเทศบาล)
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รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาชดใช้ความเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้ความเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน ที่เ ี่ยวเนื่อง ับ าร
ใช้ยานพา นะขน ง ทาใ ้เ ิดความเ ีย ายแ บคคลที่ าม ตาม ฎ มายค้ม
ครองผ้ประ บภัยจา รถ รือ รณีเ ิดอบัติเ ตจา เทศบาล ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว1400 ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2537( านั ปลัดเทศบาล)
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ ผ้บริ ารท้องถิ่น ผ้
ชวยผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาเทศบาล พนั งานเทศบาล ล จ้าง
ประจา และพนั งานจ้างของ านั ปลัดเทศบาล ซึ่ง ารเบิ จายเป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาใช้จายใน ารเลือ ตั้ง
จานวน

1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเลือ ตั้ง มาชิ ภาเทศบาล ผ้บริ ารท้อง
ถิ่น มาชิ ภาผ้แทนราษฎร มาชิ วฒิ ภา มาชิ ภาจัง วัด ในลั ษณะ
คาตอบแทน คาใช้ อย คาวั ด ตาม รณีจาเป็น า มีประ าศใ ้มี ารเลือ
ตั้ง เป็นไปตามระเบียบคณะ รรม าร ารเลือ ตั้งวาด้วย ารเลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับ
ที่ 2 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาซื้อพวงมาลัย ระเช้าดอ ไม้ พวงมาลา
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระเช้าดอ ไม้ พวง
มาลา พวง รีด ฯลฯ า รับพิธี ารในวัน าคัญๆ รือเข้ารวมงาน ิจ รรม
ตางๆ ตามความเ มาะ มและมีความจาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง ารจัด ิจ รรม วันที่ 5 ธันวาคม

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาท มเด็จพระบรมชน าธิเบศร ม าภมิพลอดลยเดชม าราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพอแ งชาติ เชน คาใช้จายใน ารจัดงาน คา
อา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ คาพระบรมฉายา
ลั ษณ์ รือพระบรม าทิ ลั ษณ์ คาธงชาติ คาธปเทียนแพ คาพมเงินพม
ทอง คาโคมเทียนชัยถวายพระพร คาม ร พ และคาใช้จายอื่นๆที่จาเป็น
า รับงานนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารจัด ิจ รรมวันคล้ายวัน วรรคตของพระบาท มเด็จพระบรมชน าธิ
เบศร ม าภมิพลอดลยเดชม าราช บรมนาถบพิตร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด ิจ รรม วันคล้ายวัน วรรคตของพระ
บาท มเด็จพระบรมชน าธิเบศร ม าภมิพลอดลยเดช บรม
นาถบพิตร เชน คาใช้จายใน ารจัดงาน คาอา าร อา ารวางและเครื่อง
ดื่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ คาพระบรมฉายาลั ษณ์ รือพระบรม าทิ
ลั ษณ์ คาธงชาติ คาธปเทียนแพ คาม ร พ และคาใช้จายอื่นๆที่จาเป็น
า รับโครง ารนี้ เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จาย
คาใช้จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขง
ขัน ีฬาขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง ารจัด ิจ รรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด ิจ รรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บรมราชินี เชน คาใช้จายใน ารจัดงาน คาอา าร อา ารวางและเครื่อง
ดื่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ คาพระบรมฉายาลั ษณ์ รือพระบรม าทิ
ลั ษณ์ คาธงชาติ คาธปเทียนแพ คาพมเงินพมทอง คาโคมเทียนชัยถวายพระ
พร คาม ร พ และคาใช้จายอื่นๆที่จาเป็น า รับงาน
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารจัด ิจ รรมวันปิยะม าราช
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารจัด ิจ รรมวันปิยะม าราช เชน คาจัดซื้อ รือ
จ้าง ลอรปเ มือนพระบรมฉายาลั ษณ์ รือพระบรม าทิ ลั ษณ์ คาจ้างทา
รอบพระบรมฉายาลั ษณ์ คาจ้างจัดต แตงพวงมาลา คาดอ ไม้ ด ทาพวง
มาลา และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อ ารนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพบคลา รเทศบาล
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพบคลา ร เชนคา
ใช้จายใน ารอบรมของผ้บริ ารท้องถิ่น ผ้ชวยผ้บริ ารท้องถิ่น ที่ปรึ ษาและ
เลขาน ารนาย เทศมนตรี มาชิ ภาเทศบาล พนั งานเทศบาล ล จ้าง
ประจาและพนั งานจ้าง เป็นคาตอบแทน คาใช้ อย คาวั ด และคาใช้จายอื่น
ที่จาเป็นตามโครง ารฝึ อบรมพัฒนาบคลา ร
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง ารฝึ อบรม งเ ริมคณธรรมและจริยธรรมของเทศบาล

จานวน

800,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรม งเ ริมคณธรรมและจริยธรรม
ของเทศบาล เชน จายเป็นคาอา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
งาน และคาใช้จายอื่นที่จาเป็นตามโครง ารฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัช าลที่ 10

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด ิจ รรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัช าลที่ 10 เชน คาใช้จายใน ารจัดงาน คาอา าร อา ารวาง
และเครื่องดื่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ คาพระบรมฉายาลั ษณ์ รือพระบรม
าทิ ลั ษณ์ คาธงชาติ คาธปเทียนแพ คาพมเงินพมทอง คาโคมเทียนชัยถวาย
พระพร คาม ร พ และคาใช้จายอื่นๆที่จาเป็น า รับงาน
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ จานวน
พระบรมราชชนนีพันปี ลวง
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัด ิจ รรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ลวง เชน คาใช้
จายใน ารจัดงาน คาอา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม คาต แตง ถานที่ ฯลฯ
คาพระบรมฉายาลั ษณ์ รือพระบรม าทิ ลั ษณ์ คาธงชาติ คาธปเทียน
แพ คาพมเงินพมทอง คาโคมเทียนชัยถวายพระพร คาม ร พ และคาใช้จาย
อื่นๆที่จาเป็น า รับงาน
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 140 ลาดับที่ 1
( านั ปลัดเทศบาล)

30,000 บาท
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โครง ารวันท้องถิ่นไทย

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารวันท้องถิ่นไทย เชน คาพระบรมฉายา
ลั ษณ์ รือพระบรม าทิ ลั ษณ์ คาวั ด คาธงชาติ คาธปเทียนแพ คาพาน
พม คาไฟประดับต แตง คาบอร์ดนิทรรศ าร คาอา ารวาง คาอา ารและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น า รับงานนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 5
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารวันเทศบาล ( 24 เมษายน )

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารวันเทศบาล (24 เมษายน) เชน จายเป็นคา
อา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมงาน และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น
ตามโครง ารฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 5
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารวันย ฐานะเทศบาล (1 พฤษภาคม)
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารวันย ฐานะเป็นเทศบาล เชน คาเครื่อง
ไทยธรรม คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาวั ด และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256 -2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 5
( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง าร นับ นนนโยบายของรัฐบาล จัง วัด และอาเภอ

จานวน

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารจัดทาโครง ารตางๆ นับ นนนโยบายของ
รัฐบาล จัง วัด รืออาเภอ เชน งานพิธี งานรัฐพิธี โครง าร งเ ริมความ
มานฉันท์ โครง ารเปิดประต อาเซียน ารจัดตั้ง องอาเซียน ฯลฯ เพื่อเป็น
ารเตรียมพร้อมบคลา รด้าน ารเรียนร้ตางๆ และโครง ารตางๆที่ตอบ นอง
นโยบายของท ระดับ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 142 ลาดับที่ 4
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพข้าราช ารฝาย ารเมืองและข้าราช ารฝายประจา จานวน
ระดับผ้บริ าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารอบรม ัมมนา ศึ ษาดงาน ของผ้
บริ าร มาชิ ภาเทศบาลและเจ้า น้าที่ใน ารอบรม ัมมนา และศึ ษาด
งาน ของผ้บริ ารเทศบาล มาชิ ภาเทศบาลข้าราช ารที่เ ี่ยวข้อง พนั งาน
เทศบาล ใน ารอบรม ัมมนาและศึ ษาดงานในประเทศและ รือตางประเทศ
โดยจายเป็นคาตอบแทน วิทยา ร คาพา นะ คาวั ด คาอา าร คาที่พั และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง ับโครง ารนี้
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 141 ลาดับที่ 3
( านั ปลัดเทศบาล)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน
เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอัน
ได้แ ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
-เป็นไปตามตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556
( านั ปลัดเทศบาล)

50,000 บาท

300,000 บาท

500,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

2,360,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดงานบ้านงานครัว อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ม้อ ระทะ ะละมัง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ผงซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภท
วั ดงานบ้านงานครัวตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ด อ ร้าง
จานวน

100,000 บาท

วั ด านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้างตางๆ อันได้แ วั ดคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ี ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ทอน้าและอป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด อ ร้าง รายละเอียดประเภทวั ด อ
ร้างตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 17/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:38:59

วั ดยานพา นะและขน ง

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัด
เทศบาล)
วั ดโฆษณาและเผยแพร
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดคอมพิวเตอร์
จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

3,900,000 บาท

จานวน

3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่ าธารณะ เป็นไปตาม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ปลัดเทศบาล)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

300,000 บาท

คาน้าประปา คาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาของเทศบาล และในที่
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ปลัดเทศบาล)
คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

คาไฟฟ้า

าธารณะเป็นไปตาม
ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( านั
ปลัดเทศบาล)
คาบริ ารไปรษณีย์
เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียา ร คาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ลงทะเบียนพั ดภัณฑ์ตาง ๆ ของทางราช าร ( านั ปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

2,465,900 บาท

รวม

2,465,900 บาท

จานวน

69,000 บาท

จานวน

48,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
เ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเ ้าอี้เบาะนวมขาเ ล็ โครง ร้างเ ้าอี้ทาด้วยเ ล็ แบบ
คาดขา ที่นั่งและพนั พิง ทาด้วยไม้บฟองน้า ้มทับด้วย นังเทียม ขาเ ้าอี้มี
ปมพลา ติ รองขาทั้ง 4 ขา มีปม ัน ระแท เป็นของใ มไมเคยผาน ารใช้
งานมา อน จานวน 100 ตัว คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีมาตรฐาน
ครภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ ามารถจัด าได้ในท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 149 ลาดับที่ 1.1
( านั ปลัดเทศบาล)

ชดโซฟา
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดโซฟารับแข ประ อบด้วย โซฟารับแข แบบ 3 ที่
นั่ง จานวน 1 ตัว โซฟารับแข แบบ 1 ที่นั่ง จานวน 2 ตัว โต๊ะ ลาง น้า
ระจ จานวน 1 ตัว โครง ร้างทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งและพนั พิงติด ปริง
แผน ับโครง ร้าง บฟองน้าขึ้นรป ความ นา 3 นิ้ว ้มทับ นังเทียม เ รด A
ขาเ ล็ ชปโครเมี่ยม เป็นของใ มไมเคยผาน ารใช้งานมา อน จานวน 1
ชด คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149 ลาดับ
ที่ 1.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
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โต๊ะ

จานวน

100,000 บาท

จานวน

1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอเน ประ งค์ ขนาดไมน้อย วา 60x180x75
ซม. น้าโต๊ะทาด้วยไม้พาติเคิลบอร์ดบทับด้วยโฟเม ้า ีขาวเงาปิดขอบโดย
รอบด้วยเอท PVC โครง ร้างเป็นเ ล็ ลอง นา 11/4x11/4 นิ้ว พน ี อีพ๊อ
ซี่ ขาโต๊ะเป็นขาพับชบโครเมี่ยม มีจ พลา ติ รองขาโต๊ะทั้ง 4 ขา เป็นของ
ใ มไมเคยผาน ารใช้งานมา อน จานวน 40 ตัว คณ มบัติและราคาอยนอ
เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา
ตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149 ลาดับ
ที่ 1.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถรางบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถรางบริ ารล้อยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไมน้อย
วา 2,400 ซีซี ขนาด 12 ที่นั่ง ระบบเ ียร์ออโต้ จานวน 2 คัน ราคาคัน
ละ 550,000 บาท เป็นเงิน 1,100,000 บาท คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือ
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตาม
ท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149 ลาดับ
ที่ 1.2 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 21/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
เครื่องบันทึ เ ียง

จานวน

6,000 บาท

จานวน

42,500 บาท

จานวน

18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึ เ ียง ขนาดความจไมน้อย วา 4 GB พร้อม
ชองใ MicroSD เลนและบันทึ เป็นของใ มไมเคยผาน ารใช้งานมา
อน รองรับ ารเลนไฟล์เ ียง PCM/MP3/WMA/AAC มีระบบลดเ ียงรบ วน
ขณะบันทึ ขณะฟง ระบบเ ียง เตอริโอ เลน/บันทึ เ ียงได้ตอเนื่องไมน้อย
วา 39 ชั่วโมง จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชี
มาตรฐานครภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ ามารถจัด าได้ในท้องตลาด
- -เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149
ลาดับ ที่ 1.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและลั ษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 1.5 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องฉีดน้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดัน ง ขนาดแรงดันไมน้อย วา 180 Bar
มีโรลม้วน ายฉีดน้า พร้อมที่จัดเ ็บอป รณ์ในตัว เป็นของใ มไมเคยผาน าร
ใช้งานมา อน จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 1.6 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

102,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพ
ขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 102,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149
ลาดับ ที่ 1.4 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ขาวดา
จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149
ลาดับ ที่ 1.4 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 6
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รายละเอียดตาม
เ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149 ลาดับ
ที่ 1.4 ( านั ปลัดเทศบาล)
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จอแ ดงภาพ

จานวน

28,000 บาท

จานวน

901,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแ ดงภาพ ขนาด 19 นิ้ว จานวน 10 จอ ราคาเครื่อง
ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท า รับติดตั้ง ้องประชม ภา
เทศบาล ชั้น 5 รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 149
ลาดับ ที่ 1.4 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาดใ ญ เชน ย
เครื่องยนต์ใ ม ปะผทา ียานพา นะทั้งคัน เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซม
ตามป ติ ( านั ปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

12,245,100 บาท

รวม

6,389,700 บาท

รวม

6,389,700 บาท

จานวน

4,577,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนละเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปี ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล องวิชา ารและแผนงาน จานวน 13 อัตรา ดังนี้
1.ผ้อานวย าร องวิชา ารและแผนงาน จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้าฝายนิติ าร จานวน 1 อัตรา
3. ัว น้าฝายบริ ารและเผยแพรวิชา าร จานวน 1 อัตรา
4. ัว น้าฝายแผนงานและงบประมาณ จานวน 1 อัตรา
5.นิติ ร จานวน 3 อัตรา
6.นั วิเคราะ ์นโยบายและแผน จานวน 3 อัตรา
7.นั ประชา ัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
8.เจ้าพนั งานประชา ัมพันธ์ จานวน 1 อัตรา
9.เจ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา
( องวิชา ารและแผนงาน)
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
( องวิชา ารและแผนงาน)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

142,500 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของ
ผ้ดารงตาแ นงตั้งแตประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ ลางขึ้นไปและเงินเพิ่ม
อื่นๆ ใ ้แ พนั งานเทศบาลของ องวิชา ารและแผนงาน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานเทศบาลของผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯและเงิน
เพิ่ม พต . ของพนั งานเทศบาล
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องวิชา ารและแผน
งาน)
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

163,200 บาท

จานวน

1,446,120 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารท้องถิ่น ตั้งแตประเภทอานวย าร
ท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงผ้อานวย าร องวิชา ารและแผน
งาน ตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้น จานวน 3 อัตราตามอัตราที่
ระเบียบฯ า นด
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องวิชา ารและแผน
งาน)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทน ใ ้แ พนั งานจ้าง
องวิชา ารและแผนงานจานวน 9 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องวิชา ารและแผน
งาน)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้แ พนั งาน
จ้างของ องวิชา ารและแผนงาน ผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( องวิชา ารและแผน
งาน)
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งบดาเนินงาน

รวม

4,566,000 บาท

รวม

499,800 บาท

จานวน

10,000 บาท

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้างผ้ได้รับคา ั่งใ ้ออ ปฏิบัติงานนอ
เวลาราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารเบิ จายเงินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)
คาเชาบ้าน

จานวน

366,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ องวิชา ารและแผนงานที่
มี ิทธิเป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน
( องวิชา ารและแผนงาน)
เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

122,200 บาท

ค่าตอบแทน
คาเบี้ยประชม
เพื่อจายเป็นคาเงิน มนาคณใ ้แ คณะ รรม าร อบ วนทางวินัย
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย ารเบิ จายเงิน มนาคณคณะ
รรม าร อบ วนทางวินัยข้าราช าร พ.ศ. 2536 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมและ
เบิ จายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานของคณะ รรม ารตางๆ ตามพระราช
ฤษฎี าเบี้ยประชม รรม าร พ.ศ. 2555
-เป็นไปตามระเบียบ านั นาย รัฐมนตรีวาด้วย ลั เ ณฑ์ ารปฏิบัติเ ี่ยว ับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้า น้าที่ พ.ศ.2539
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวง ารคลัง ที่ ค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25
พฤศจิ ายน 2556 และตาม นัง ือ ระทรวง ารคลังที่ 0406.4/ว.38 ลงวัน
ที่ 25 พฤศจิ ายน 2558 ( องวิชา ารและแผนงาน)

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งานเทศบาลของ อง
วิชา ารและแผนงาน ที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
เงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( องวิชา าร
และแผนงาน)
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ค่าใช้สอย

รวม

2,845,200 บาท

จานวน

1,945,200 บาท

คาใช้จายโครง ารอบรมเชิงปฏิบัติ ารเพิ่มประ ิทธิภาพ ารปฏิบัติงานตามพระ จานวน
ราชบัญญัติข้อมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ.2540

200,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มาบริ ารใ ้บคคลภายนอ ทา ารอยาง นึ่งอยางใดแ
เทศบาล เชน จ้างเ มาโฆษณาและเผยแพรทาง ื่อ ิ่งพิมพ์ คาลงโฆษณาและ
เผยแพรในวัน าคัญตางๆ และจ้างเ มาทาป้ายถวายพระพร อาทิ เชน วัน
าคัญตางๆคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน คาใช้จายใน ารดาเนินคดีตาม
คาพิพา ษา คาจ้างเ มาบคคลภายนอ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต คา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ที่ใช้ใน ารจัดทา/ปรับปรงฐานข้อมลเครือขาย
เทคโนโลยี าร นเทศ จัดทา/ปรับปรงรปแบบ website ตามยทธศา ตร์ าร
พัฒนาขีดความ ามารถใน ารบริ ารจัด ารของ ระทรวงม าดไทยและอื่นๆ
ตามความจาเป็น และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของรายจาย
เพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ( องวิชา ารและแผนงาน)
รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารอบรมเ ี่ยว ับ พ.ร.บ.ข้อมลขาว าร เชน คา
อา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน คาจัดเตรียม ถานที่ และ
คาใช้จายอื่นที่จาเป็นตามโครง ารฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 144 ลาดับที่ 12
( องวิชา ารและแผนงาน)
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร
จานวน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาที่พั คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล และพนั งานจ้างของ องวิชา ารและแผนงาน ซึ่งได้รับคา ั่งใ ้เดิน
ทางไปราช ารตาม ิทธิ เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
( องวิชา ารและแผนงาน)

100,000 บาท
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คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

600,000 บาท

รวม

855,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอันได้แ
ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ( อง
วิชา ารและแผนงาน)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)

น้า : 29/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

60,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)
วั ดคอมพิวเตอร์
จานวน

265,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องวิชา ารและแผนงาน)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

366,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( อง
วิชา ารและแผนงาน)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง
วิชา ารและแผนงาน)

วั ดโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม เชน คาเทเล็ ซ์ คาวิทยติดตาม
ตัว คา ื่อ ารผานดาวเทียม คาใช้จายใน ารใช้ระบบ Internet คาตออายโด
เมนเนมและพื้นที่เ ี่ยวข้อง ับข้อมลออนไลน์ และคา ื่อ ารอื่นๆ ฯลฯ ( อง
วิชา ารและแผนงาน)
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งบลงทุน

รวม

1,254,400 บาท

รวม

962,400 บาท

จานวน

2,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเ ้าอี้พนั พิงระดับเตี้ย จานวน 2 ตัว คณ มบัติและราคา
อยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้
เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 152 ลาดับที่ 3.4
( องวิชา ารและแผนงาน)
โต๊ะทางาน
จานวน

8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
เ ้าอี้ านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาดไมน้อย วา ว้าง 80 ซม.x ยาว 150
ซมx ง 75 ซม. จานวน 2 ตัว คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 3.4 ( องวิชา ารและแผนงาน)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท (ดีเซล)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1ตัน ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ จานวน 1 คัน คณลั ษณะรายละเอียด ังเขป ดังนี้
- ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไม
ต่า วา 110 ิโลวัตต์
- เป็น ระบะ าเร็จรป
- ้องโดย ารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอา าศ
- ราคารวมภาษี รรพ ามิต
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 151 ลาดับ
ที่ 3.2 ( องวิชา ารและแผนงาน)

จานวน

868,000 บาท
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ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
เครื่องบันทึ เ ียง

จานวน

10,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึ เ ียง จานวน 1 เครื่อง คณลั ษณะพื้นฐานมี
นวยความจาในตัวไมน้อย วา 16 GB มี BLUETOOTH ในตัว และมีเวลา
ารบันทึ ข้อมลไมน้อย วา 3 ช.ม. คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้อง
ตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 3.5 ( องวิชา ารและแผนงาน)

ลาโพงฮอน
เพื่อจัดซื้อลาโพงฮอน 15 นิ้ว 60 วัตต์ พร้อม Line แร๊ ยึดลาโพง น๊อต
ยึด จานวน 10 ชดๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท คณ มบัติและ
ราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่
ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับที่ 3.5
( องวิชา ารและแผนงาน)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 3.3 ( องวิชา ารและแผนงาน)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ค านั งาน จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000
บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 3.3 ( องวิชา ารและแผนงาน)

จานวน

50,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

292,000 บาท

จานวน

292,000 บาท

รวม

35,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอป รณ์ ซึ่งเป็น ารติดตั้งครั้งแร ในอาคาร รือ ถานที่
ราช ารพร้อม าร อ ร้าง รือภาย ลัง าร อ ร้าง
โครง ารขยายเขตติดตั้งระบบ ระจายเ ียงไร้ าย
เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบ ระจายเ ียงไร้ าย จานวน 4 ชด ประ อบ
ด้วย (ติดแย ไปวิทยาลัยเขต ิรินธร ชมชนบ้านคลองแค มที่ 2 ,ติดชมชน
บ้านรางน้าใ ข้างใน ดซอย มที่ 3 ,ติดบริเวณชมชน นองน ระ า ม
ที่ 9 และติดริมถนนพทธ าคร มที่ 11) โดยมีรายละเอียดอป รณ์ ดังนี้
- ตัวรับ ัญญาณระบบไร้ าย จานวน 4 เครื่อง
- ปี รับ ัญญาณพร้อม ายรับ จานวน 4 ชด
- ลาโพงฮอน 15 นิ้ว 60 วัตต์ จานวน 16 ชด
- ายนา ัญญาณ จานวน 1,000 เมตร
- น๊อตยึดลาโพงพร้อมอป รณ์เดิน าย
า รับรายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาล า นด คณ มบัติและราคาอยนอ
เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา
ตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 64 ลาดับที่ 2
( องวิชา ารและแผนงาน)
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึ ษาซึ่งไมเ ี่ยว ับครภัณฑ์ รือ ิ่ง อ ร้างฯ
เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึ ษา วิจัย ประเมินผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อจัด า รือปรับปรง ครภัณฑ์ที่ดิน และ/ รือ ิ่ง อ ร้าง โครง ารจ้างที่
ปรึ ษา ( ถาบัน รือองค์ รที่เป็น ลางดาเนิน าร ารวจ) ารประเมินความพึง
พอใจของประชาชนของ านั งานเทศบาลนครอ้อมน้อย)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 144
ลาดับ ที่ 11 ( องวิชา ารและแผนงาน)
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

รวม

16,361,440 บาท

รวม

13,130,340 บาท

รวม

13,130,340 บาท

จานวน

8,165,040 บาท

จานวน

429,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีใ ้พนั งาน
เทศบาล ของ องคลัง จานวน 34 อัตรา ดังนี้
1.ผ้อานวย าร องคลัง จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้าฝายบริ ารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
3. ัว น้าฝายพัฒนารายได้ จานวน 1 อัตรา
4. ัว น้าฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ิน จานวน 1 อัตรา
5. ัว น้าฝายบริ ารทั่วไป จานวน 1 อัตรา
6.เจ้าพนั งานพั ด จานวน 5 อัตรา
7.เจ้าพนั งาน ารเงินและบัญชี จานวน 4 อัตรา
8.เจ้าพนั งานจัดเ ็บรายได้ จานวน 7 อัตรา
9.เจ้าพนั งานธร าร จานวน 4 อัตรา
10.เจ้าพนั งาน ารคลัง จานวน 2 อัตรา
11.นั วิชา ารเงินและบัญชี จานวน 4 อัตรา
12.นั วิชา ารจัดเ ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
13.นั วิชา ารคลัง จานวน 1 อัตรา
14.นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาลและเงินเพิ่มคา
ตอบแทนรายเดือนของผ้ดารงตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ ลาง
ขึ้นไปและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนั งานเทศบาล
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( องคลัง)
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

139,200 บาท

จานวน

807,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้าง
ประจาปี จานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

3,340,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนและเงินปรับปรงคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง
ของ องคลัง ตาม รอบอัตราที่ า นด
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
จานวน

249,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารของ องคลัง ตั้งแตประเภท
อานวย ารท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงผ้อานวย าร องคลังและ
ตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้น จานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( องคลัง)

คาจ้างล จ้างประจา

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้ ับพนั งาน
จ้างของ องคลังผ้มี ิทธิได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( องคลัง)
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งบดาเนินงาน

รวม

2,614,400 บาท

รวม

844,400 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารดาเนิน ารจัดซื้อ รือ ารจ้าง คณะ
รรม ารตรวจ ารจ้างและควบคมงาน อ ร้างในงานของเทศบาลเป็นไปตาม
นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวัน
ที่ 26 ันยายน 2560 ( องคลัง)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
จานวน

100,000 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้างผ้ได้รับคา ั่งใ ้ออ ปฏิบัติงานนอ
เวลาราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( องคลัง)

คาเชาบ้าน

จานวน

336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ องคลังผ้มี ิทธิเบิ ได้ตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านข้าราช าร วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( องคลัง)
เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

108,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งานเทศบาล และล จ้าง
ประจา องคลังที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงิน
วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0809.4/ว
1875 ลงวันที่ 21 มิถนายน 2561 ( องคลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ ผ้บริ ารท้องถิ่น ผ้
ชวยผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาเทศบาล พนั งานเทศบาล ล จ้าง
ประจา และพนั งานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561( อง
คลัง)
โครง ารจัดทาเอ ารแนะนา ารชาระภาษี
จานวน

50,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างใ ้บคคลภายนอ ทา ารอยาง นึ่งอยางใดใ ้แ
เทศบาล เชน คาถายเอ าร คาเย็บ นัง ือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เ มาแรงงาน บคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารตางๆ รวมคาจ้างเ มาทาของ รับ
งของคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอ าร คาเบี้ย
ประ ัน คาเชาทรัพย์ ิน และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของราย
จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฏาคม 2556 ( องคลัง)
รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน ารโครง ารจัดทาเอ ารแนะนา าร
ชาระภาษี เ ี่ยว ับคาจ้าง คาตอบแทน คาวั ด อป รณ์ตางๆและคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่เ ี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมลขาว ารของทางราช าร พ.ศ.2540 มวด 1
มาตรา 7 (3)
-เป็นไปตาม พ.ร.บ. อานวยความ ะดว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 8
( องคลัง)
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โครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ิน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

955,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน เชน คาตอบแทน คาวั ด อป รณ์ตาง ๆ และคาใช้จายอื่นที่เ ี่ยว
ข้องและจาเป็นในโครง ารปรับปรงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ิน
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ินขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808/.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 มภาพันธ์ 2551
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 ม ราคม 2555
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 08083/ว 483 ลงวันที่ 19
มภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 143 ลาดับที่ 7
( องคลัง)

คาบารงรั ษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอันได้แ
ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบารงรั ษาเพื่อใ ้ใช้งานได้ตามป ติ) เป็นไปตามตาม นัง ือ
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ( องคลัง)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( องคลัง)
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( องคลัง)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( องคลัง)

วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( องคลัง)
วั ดคอมพิวเตอร์

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องคลัง)

น้า : 40/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

15,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

15,000 บาท

รวม

616,700 บาท

รวม

616,700 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( องคลัง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
เครื่องถายเอ าร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอ าร จานวน 1 เครื่อง ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา) ความเร็ว 30 แผน/นาที คณ มบัติและราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ านั งบประมาณ ใ ้แ งานพั ดและทะเบียนทรัพย์ ิน
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.3 ( องคลัง)

เครื่องทาลายเอ าร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทาลายเอ าร จานวน 1 เครื่อง แบบตัด
ตรง ทาลายครั้งละ 20 แผน คณ มบัติและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ านั งบประมาณ ใ ้แ งาน ารเงินฯ จานวน 1 เครื่อง
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.3 ( องคลัง)

น้า : 41/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะคอมพิวเตอร์

จานวน

7,000 บาท

จานวน

40,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับ
- งานจัดเ ็บรายได้ จานวน 1 ตัว
- งานธร าร จานวน 1 ตัว
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับที่ 2.3
( องคลัง)

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเ ียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน า รับ งานจัดเ ็บรายได้
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.1 ( องคลัง)

น้า : 42/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์ อ ร้าง
เครื่องวัดระยะ

จานวน

25,000 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์พร้อมอป รณ์เ ริมที่จาเป็น
ามารถวัดได้ตั้งแต 0.05-250 เมตร ความแมนยา +/- 1.0 เมตร
แบตเตอรี่ 4x1.5โวลท์ (AAA) นวยความจาไมน้อย วา 30 นวย
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 151 ลาดับที่ 2.4
( องคลัง)

ล้อวัดระยะทาง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จานวน 1 เครื่อง โครง ร้างของล้อทา
ด้วยวั ดพลา ติ ขอบวง ้มด้วยยาง ขนาดเ ้นรอบวงล้อ 1 เมตร ขนาดเ ้น
ผาศนย์ ลางของล้อ 30 เซนติเมตร โครงด้ามทาด้วยวั ดโล ะ พับเ ็บได้ มี
ระบบเบรคควบคมที่มือจับพร้อม ิ้ว โครง ร้าง ามารถพับครึ่งเพื่อความ
ะดว ใน ารจัดเ ็บ มีขาตั้งพั เพื่อความ ะดว ใน ารทางาน มีเข็มชี้จัดเริ่ม
ต้นวัดระยะทาง มีถงบรรจล้อ
-ระบบ ารทางาน ามารถแ ดงผล ารวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร มาตร
วัดแ ดงผลเป็น นวยเดซิเมตร มีปม ด Reset คาตัวเลขใ ้เป็นศนย์ที่มือจับ
และที่มาตรวัด ามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดิน น้าและถอย ลัง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 151 ลาดับที่ 2.4
( องคลัง)
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์

น้า : 43/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

205,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ราย ารดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน (จอขนาดไมน้อย วา 19 นิ้ว)
จานวน 9 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท ใ ้แ
- งานพั ดและทะเบียนทรัพย์ ิน จานวน 1 เครื่อง
- งาน ารเงินฯ จานวน 4 เครื่อง
- งานธร าร จานวน 2 เครื่อง
- งานจัดเ ็บรายได้ฯ จานวน 2 เครื่อง
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.2
( องคลัง)
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท ใ ้แ งานแผนที่ภาษีฯ จานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.2
( องคลัง)
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 30,000 บาท ใ ้แ งานแผนที่ภาษีฯ จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.2
( องคลัง)

น้า : 44/193

น้า : 45/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน 2 ราย ารดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ รือชนิด LED ี จานวน 8
เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท ใ ้แ
- งานพั ดและทะเบียนทรัพย์ ิน จานวน 1 เครื่อง
- งาน ารเงินฯ จานวน 4 เครื่อง
- งานธร าร จานวน 2 เครื่อง
- งานแผนที่ภาษีฯ จานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.2 ( องคลัง)
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28
น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150 ลาดับ
ที่ 2.2 ( องคลัง)

จานวน

128,900 บาท

น้า : 46/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่อง ารองไฟฟ้า

จานวน

50,000 บาท

รวม

14,920,320 บาท

รวม

9,293,520 บาท

รวม

9,293,520 บาท

จานวน

3,031,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 20 เครื่องๆ
ละ ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท ใ ้แ
(1) งานพั ดฯ จานวน 6 เครื่อง
(2) งานแผนที่ฯ จานวน 4 เครื่อง
(3) งานธร าร จานวน 2 เครื่อง
(4) งาน ารเงินฯ จานวน 4 เครี่อง
(5) งานจัดเ ็บรายได้ฯ จานวน 4 เครื่อง
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 150
ลาดับ ที่ 2.2 ( องคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ของ านั ปลัดเทศบาล จานวน 16 อัตรา ดังนี้
1.นั ป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย จานวน 1 อัตรา
2.นั จัด ารงานเทศ ิจ จานวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนั งานป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย จานวน 12 อัตรา
4.เจ้าพนั งานเทศ ิจ จานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

จานวน

196,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนั งาน
เทศบาลผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( านั ปลัดเทศบาล)
คาจ้างล จ้างประจา
จานวน

521,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้าง
ประจาปี ตาม รอบอัตราที่ า นด เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท
และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน ารบริ ารงานบคคลขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น( านั ปลัดเทศบาล)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

5,063,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทน ใ ้แ พนั งานจ้าง
ของ านั ปลัดเทศบาล จานวน 39 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างของ านั ปลัด
เทศบาลของผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( านั ปลัดเทศบาล)

จานวน

481,620 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

5,126,800 บาท

รวม

331,800 บาท

จานวน

196,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้ ับพนั งาน
เทศบาลและล จ้าง ที่ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร รือในวัน
ยดราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารเบิ จายเงินตอบ
แทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาเชาบ้าน
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( านั ปลัดเทศบาล)
เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

25,800 บาท

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น ดังนี้
1.คาปวย ารชดเชย ารงาน รือเวลาที่เ ียไปเพื่อ นับ นน ารปฏิบัติ น้าที่
ของอา า มัครป้อง ันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว้จานวน 100,000 บาท เป็นไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารเบิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพลเรือนขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. คาตอบแทนเจ้า น้าที่ตารวจผ้มาปฏิบัติงาน ตั้งไว้จานวน 96,000 บาท
เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9
พฤศจิ ายน 2537
( านั ปลัดเทศบาล)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งานเทศบาล ที่มี ิทธิเบิ ได้
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น ระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ าร
เ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555( านั ปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย

รวม

1,800,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา และพนั งานจ้างของ านั เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ( านั ปลัดเทศบาล)
คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอันได้แ
ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ -เป็นไป
ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ( านั
ปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ

รวม

2,170,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังตอไปนี้ คาจ้างเ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้
ระทา ารตางๆ รวมทั้งคาจ้างเ มาทาของ รับ งของ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาถายเอ าร คาเบี้ยประ ัน ฯลฯ และคาใช้จายที่จัดอยใน
รายละเอียดประเภทของรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ( านั ปลัดเทศบาล)
รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร

วั ด านั งาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2559( านั ปลัดเทศบาล)
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดงานบ้านงานครัว อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ม้อ ระทะ ะละมัง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ผงซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภท
วั ดงานบ้านงานครัวตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)

วั ด อ ร้าง

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้างตางๆ อันได้แ วั ดคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ี ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ทอน้าและอป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด อ ร้าง รายละเอียดประเภทวั ด อ
ร้างตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
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วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั
ปลัดเทศบาล)
วั ดโฆษณาและเผยแพร

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดเครื่องแตง าย
จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเครื่องแตง ายอันได้แ วั ดคงทน เชน เครื่องแบบ
เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเครื่อง
แตง าย รายละเอียดประเภทวั ดเครื่องแตง ายตาม นัง ือ รม งเ ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดคอมพิวเตอร์
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)
วั ดเครื่องดับเพลิง
จานวน

350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเครื่องดับเพลิงอันได้แ วั ด ิ้นเปลือง เชน ถังดับ
เพลิง ล บอลดับเพลิง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเครื่องดับเพลิง ราย
ละเอียดประเภทวั ดเครื่องดับเพลิงตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัด
เทศบาล)
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วั ดอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

825,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดอื่น อันได้แ วั ดคงทน เชน มิเตอร์น้า,ไฟฟ้า, มอ
เรือ,ตะแ รง ัน วะ, ัวเชื่อมแ ๊ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดอื่น ตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่ าธารณะ เป็นไปตาม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ปลัดเทศบาล)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
เพื่อจายเป็นคาน้าประปาของเทศบาล และในที่
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ปลัดเทศบาล)
คาบริ ารโทรศัพท์

าธารณะเป็นไปตาม
ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( านั
ปลัดเทศบาล)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเป็นคาโทรคมนาคม เชน คาเทเล็ ซ์ คาวิทยติดตามตัว คา ื่อ ารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายใน ารใช้ระบบ Internet คาตออายโดเมนเนมและพื้นที่
เ ี่ยว ับข้อมลออนไลน์และคา ื่อ ารอื่นๆ ฯลฯ ( านั ปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน

รวม

500,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

1,791,500 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาดใ ญ เชน ย
เครื่องยนต์ใ ม ปะผทา ียานพา นะทั้งคัน เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซม
ตามป ติ ( านั ปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารรวมพลังแผนดินตอ ้เอาชนะยาเ พติด
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารรวมพลังแผนดินตอ ้เอาชนะยาเ พ
ติด า รับจายเป็นคาวั ด านั งาน คาตอบแทน คาอา ารวาง คาอา าร
และเครื่องดื่ม คาวั ด อป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เ ี่ยว ับโครง ารรวม
พลังแผนดินตอ ้เอาชนะยาเ พติด ใน ารป้อง ันและแ ้ไขปญ ายาเ พ
ติด -เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลาดับที่ 9
( านั ปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โครง าร งเ ริมและ นับ นน าร ร้างความปรองดองและ มานฉันท์ของคนใน จานวน
ชาติ
เพื่อจายเป็นคาจัด ิจ รรมโครง าร งเ ริมและ นับ นนความปรองดองและ
มานฉันท์ของคนในชาติ เชน คาตอบแทนวิทยา ร คาใช้จายในพิธี
เปิด ปิด คาเอ าร คาอา ารและเครื่องดื่ม คาจ้างเ มายานพา นะ คาเชาที่
พั คาวั ดอป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น า รับโครง ารนี้ -เป็นไป
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 67 ลาดับที่ 10
( านั ปลัดเทศบาล)
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100,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

991,500 บาท

รวม

991,500 บาท

จานวน

30,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
โต๊ะทางานพร้อมเ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเ ้าอี้ จานวน 4 ชด ประ อบด้วย
1. โต๊ะทางาน
- ขนาดไมน้อย วา 105x65x75 ซม.
- โครง ร้างผลิตจา เ ล็ พน ี มีลิ้นชั ข้าง 3 ลิ้นชั ลิ้นชั ลาง 1
ลิ้นชั พร้อม ญแจล็อค คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
2. เ ้าอี้ านั งาน
- ขนาดไมน้อย วา 57X59X78 ซม.
- พนั พิงและที่นั่งขึ้นโครงเ ล็ และไม้บฟองน้า ้ม นังเทียม
- ที่วางแขนผลิตจา พลา ติ ขึ้นรป
- ามารถ มนเ ้าอี้ได้รอบตัว
- ปรับระดับ งต่าเ ้าอี้ด้วยโช๊คแ ๊
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท

จานวน

868,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไม
ต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 110 ิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน คณ มบัติและลั ษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.5( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
เครื่องรับ งวิทย
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทย ชนิดติดรถยนต์ ขนาดไมน้อย วา 25
วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
ไฟไซเรน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟไซเรน ชนิดแอลอีดี ขนาดไมน้อย วา 12 โวลต์ ความ
ยาวไมน้อย วา 120 ซม. มีลาโพงและ ลองเ ียงในตัว พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชด คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

17,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพ
ไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ี
จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

2,644,800 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

870,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

870,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารชวยเ ลือผ้ประ บภัยพิบัติเป็นคาตอบแทน คาใช้
อย คาวั ด า รับผ้ประ บภัยพิบัติในเขตเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวง ารคลังวาด้วยเงินทดรองราช ารเพื่อชวยเ ลือผ้ ระทบภัยพิบัติ
รณีฉ เฉิน พ.ศ. 2556และที่แ ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 65 ลาดับที่ 1 ( านั
ปลัดเทศบาล)
โครง ารป้อง ันและระงับอัคคีภัยแ เยาวชน
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารป้อง ันและระงับอัคคีภัยแ
เยาวชน า รับเป็นคาตอบแทน วิทยา ร คาใช้จายในพิธี เปิด-ปิด คา
เอ าร คาอา าร เครื่องดื่ม คาจ้างเ มายานพา นะ คาเชาที่พั คา
วั ด อป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่น ที่เ ี่ยวข้อง
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 65 ลาดับที่ 2
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝายพลเรือน
จานวน

200,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารชวยเ ลือผ้ประ บภัยพิบัติ

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมทบทวนอา า มัครป้อง ันภัยฝาย
พลเรือน า รับเป็นคาตอบแทน วิทยา รคาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คา
เอ าร คาอา าร เครื่องดื่ม คาจ้างเ มายานพา นะ คาเชาที่พั คาวั ด
อป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เ ี่ยวข้อง ับ ารฝึ อบรมทบทวนอา า
มัครป้อง ันภัยฝายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 65 ลาดับที่ 4
( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝายพลเรือน

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ันภัยฝาย
พลเรือน า รับจายเป็นคาตอบแทนวิทยา ร คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คา
เอ าร คาอา าร เครื่องดื่ม คาจ้างเ มายานพา นะ คาเชาที่พั คา
วั ด อป รณ์ตาง ๆ และคาใช้จายอื่น ที่เ ี่ยวข้อง ับ ารฝึ อบรมอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝายพลเรือน
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 65 ลาดับที่ 3
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารพัฒนาศั ยภาพเจ้า น้าที่ป้อง ันและบรรเทา าธารณภัย
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารพัฒนาศั ยภาพเจ้า น้าที่ป้อง ันและ
บรรเทา าธารณภัย า รับจายเป็นคาตอบแทนวิทยา ร คาใช้จายในพิธี
เปิด ปิด คาเอ าร คาอา าร เครื่องดื่ม คาจ้างเ มายานพา นะ คาเชาที่
พั คาวั ดอป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่เ ี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลาดับที่ 5
( านั ปลัดเทศบาล)
โครง ารรั ษาความปลอดภัยทางถนน
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครง ารรั ษาความปลอดภัยทางถนนในเขต
เทศบาล ใน ารป้อง ันและลดอบัติเ ตทางถนน เป็นคาวั ดอป รณ์และคาใช้
จายอื่น ๆที่จาเป็น ใน ารดาเนิน ารจัดระเบียบ าร ัญจรไปมาของยาน
พา นะและประชาชน ตามเ ้นทาง ัญจรในเขตเทศบาล
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลาดับที่ 6
( านั ปลัดเทศบาล)
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โครง ารรั ษาพยาบาลผ้ชวยเ ลือราช าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารรั ษาพยาบาลผ้ได้รับบาดเจ็บ เจ็บปวย จา
ารชวยปฏิบัติงานทางราช าร
เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น -เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 66 ลาดับที่ 7 ( านั ปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

10,000 บาท

รวม

1,774,800 บาท

รวม

1,774,800 บาท

จานวน

99,800 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
เครื่องปรับอา าศ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอา าศ จานวน 2 ราย ารดังนี้
1. เครื่องปรับอา าศแบบติดผนัง ขนาดไมน้อย วา 9,000 บีทีย พร้อมติด
ตั้ง จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือ
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตาม
ท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
2. เครื่องปรับอา าศแบบตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาดไมน้อย วา 18,000 บีที
ย พร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,600 บาท เป็นเงิน 85,800
บาท คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 61/193
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ต้เ ล็

จานวน

22,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

จานวน

715,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้เ ล็ แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด จานวน 4 ต้ราคาต้
ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
ถังน้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้า แบบ เตนเล ขนาดความจไมน้อย วา
2,000 ลิตร จานวน 4 ใบ ราคาใบละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000
บาท า รับ ั เ ็บน้าประปา ถานีดับเพลิง คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 152 ลาดับ
ที่ 4.1 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไม
ต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 110 ิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบมีชองวางด้าน ลังคนขับ จานวน 1 คัน คณ มบัติและ
ลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.5 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ครภัณฑ์ ารเ ษตร
เครื่อง บน้า อยโขง

จานวน

490,000 บาท

จานวน

92,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง บน้า อยโขง ขนาดไมน้อย วา 6 นิ้ว แบบ
เทรลเลอร์ลา จง เครื่องยนต์ดีเซล 1 บ 4 จัง วะ ปริมาณ าร บน้าไมน้อย
วา 3,800 ลิตร/นาที ระยะ บ งไมน้อย วา 13 เมตร จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 245,000 บาท เป็นเงิน 490,000 บาท คณ มบัติและ
ราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่
ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.6 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
ล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมมมองคงที่
า รับติดตั้งภายในอาคาร า รับใช้ในงานรั ษาความปลอดภัยทั่ว
ไป จานวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 92,000 บาท า รับ ถานี
ดับเพลิง (ดานชั่ง) คณลั ษณะตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ของระบบ ล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่องรับ งวิทย
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ งวิทย ชนิดติดรถยนต์ ขนาดไมน้อย วา 25
วัตต์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ไฟไซเรน

จานวน

35,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

175,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟไซเรน ชนิดแอลอีดี ขนาดไมน้อย วา 12 โวลต์ ความ
ยาวไมน้อย วา 120 ซม. มีลาโพงและ ลองเ ียงในตัว พร้อมติดตั้ง จานวน 1
ชด คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.3 ( านั ปลัดเทศบาล)
ครภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ชดดับเพลิง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดดับเพลิงในอาคาร จานวน 2 ชด ราคาชดละ 12,500
บาท เป็นเงิน 25,000 บาท ประ อบด้วยเ ื้อและ างเ งแบบแย วน
ัน ชนิดผ้า 3 ชั้น ามารถป้อง ันความร้อนและเปลวไฟได้ดี ฯลฯ พร้อม
ระเป๋าเ ็บชดดับเพลิง รายละเอียดตามรปแบบที่เทศบาล า นด คณ มบัติ
และราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.2 ( านั ปลัดเทศบาล)
พัดลม
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมระบายควัน ขนาดไมน้อย วา 21 นิ้ว พร้อมทอดด
ระบายควัน จานวน 1 เครื่อง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.2 ( านั ปลัดเทศบาล)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

17,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ี
จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน (จอแ ดงภาพ
ไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)
เครื่องพิมพ์

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รายละเอียดตาม
เ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 153 ลาดับ
ที่ 4.7 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 65/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

รวม 112,770,200 บาท
รวม

80,719,380 บาท

รวม

80,719,380 บาท

จานวน

55,686,600 บาท

จานวน

1,469,700 บาท

จานวน

222,000 บาท

จานวน

2,378,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีของพนั งาน
เทศบาล พนั งานครเทศบาล จานวน 32 อัตรา และพนั งานคร
เทศบาล จานวน 112 อัตรา ( านั ารศึ ษา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผ้
ดารงตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่น ระดับ ลางขึ้นไปและเงินเพิ่ม
อื่นๆ ใ ้แ พนั งานเทศบาลและพนั งานครเทศบาลของ านั ารศึ ษา อัน
ได้แ คาตอบแทนรายเดือนผ้อานวย าร านั ารศึ ษา คาตอบแทน
พิเศษ คาตอบแทนรายเดือนของพนั งานครเทศบาล ( านั ารศึ ษา)
เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารของ านั ารศึ ษา ตั้งแต
ประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงผ้อานวย าร
านั ารศึ ษาและตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้น จานวน 7
อัตรา ( านั ารศึ ษา)
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะชานาญ าร เงินวิทยฐานะชานาญ ารพิเศษและ
วิทยฐานะผ้อานวย ารเชี่ยวชาญใ ้ ับพนั งานครเทศบาลและพนั งาน
เทศบาล ผ้มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบฯ ( านั ารศึ ษา)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

20,028,360 บาท

จานวน

934,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างและเงินปรับปรงคาตอบแทนใ ้แ
พนั งานจ้างของ านั ารศึ ษา จานวน 126 อัตรา ดังนี้
1. ผ้ชวยเจ้า น้าที่ธร าร จานวน 1 อัตรา
2. พนั งานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
3. ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา จานวน 10 อัตรา
4. ผ้ชวยเจ้าพนั งาน ารเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
5. ผ้ชวยคร ( าย าร อน) จานวน 31 อัตรา
6. ผ้ชวยคร ( นับ นน าร อน) จานวน 2 อัตรา
7. พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ผ้ดแลเด็ ) จานวน 33 อัตรา
8. พนั งานจ้างตามภาร ิจ (ครอา า) จานวน 1 อัตรา
9. พนั งานจ้างตามภาร ิจ (บคลา ร นับ นน าย าร อน) จานวน 8 อัตรา
10. พนั งานจ้างทั่วไป จานวน 36 อัตรา
( านั ารศึ ษา)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ อันได้แ เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้แ พนั งานจ้าง านั ารศึ ษา ผ้มี
ิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้
แ พนั งานจ้าง านั ารศึ ษา (เฉพาะตาแ นงที่ รม งเ ริม ารป ครอง
ท้องถิ่นเป็นผ้ า นดใ ้ผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้แ ผ้ดแลเด็ ผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
( านั ารศึ ษา)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

30,836,320 บาท

รวม

571,500 บาท

จานวน

52,300 บาท

จานวน

80,000 บาท

จานวน

372,000 บาท

จานวน

67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะ รรม ารตรวจประเมินผลงานพนั งานครและ
บคลา รทาง ารศึ ษา ที่เ ิดจา ารปฏิบัติ น้าที่ใ ้ได้รับคาตอบแทนของผ้
รับ ารประเมินฯ เพื่อใ ้มี รือเลื่อนวิทยาฐานะฯลฯ ตามที่ีระเบียบ/ ฏ มาย
า นด ( านั ารศึ ษา)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้างผ้ได้รับคา ั่งใ ้ออ ปฏิบัติงานนอ
เวลาราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( านั ารศึ ษา)
คาเชาบ้าน
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ านั ารศึ ษา า รับผ้มี
ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( านั ารศึ ษา)
เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งานเทศบาลและล จ้าง
ประจา านั ารศึ ษาที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
เงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( านั าร
ศึ ษา)
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ค่าใช้สอย

รวม

21,424,820 บาท

จานวน

1,023,500 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งานครและบคลา รทาง
ารศึ ษา เชน คาตอบแทนวิทยา ร คาอา ารและเครื่องดื่ม า รับผ้เข้ารับ
ารอบรมและเจ้า น้าที่ ได้แ คร บคลา รทาง ารศึ ษา และพนั งานจ้างใน
ตาแ นงคร คาต แตง ถานที่ คาใช้จายในพิธีเปิด-ปิด คาจัดทาเ ียรติบัตรผ้
เข้ารับ ารอบรม คาจ้างเ มายานพา นะ คาที่พั รวมถึงคาลงทะเบียนผ้เข้า
รับ ารอบรม คาวั ดอป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 99 ลาดับที่ 1
( านั ารศึ ษา)
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร
จานวน

400,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างใ ้บคคลภายนอ ทา ารอยาง นึ่งอยางใดใ ้แ
เทศบาล เชน คาถายเอ าร คาเย็บ นัง ือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารตางๆ รวมคาจ้างเ มาทาของ รับ ง
ของคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาถายเอ าร คาเบี้ยประ ัน คา
เชาทรัพย์ ิน คาติดตั้งระบบ ัญญาณอินเตอร์เน็ตของ ถานศึ ษาใน ัง ัด
เทศบาลนครอ้อมน้อย และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของราย
จายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฏาคม 2556 ( านั ารศึ ษา)

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายโครง ารพัฒนาศั ยภาพพนั งานครและบคลา รทาง ารศึ ษา

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆใ ้แ พนั งานเทศบาล พนั งานคร
เทศบาลและบคลา รทาง ารศึ ษา และพนั งานจ้างของ านั ารศึ ษาและ
โรงเรียนใน ัง ัดฯซึ่งได้รับคา ั่งใ ้เดินทางไปราช ารตาม ิทธิ เป็นไปตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ( านั ารศึ ษา)
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คาใช้จายในโครง าร ร้างภมิค้ม ันยาเ พติดเด็ และเยาวชนนอ ถานศึ ษา

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน าร นับ นน ารจัด ิจ รรม ร้างภมิค้ม ันยาเ พติด
และเยาวชนนอ ถานศึ ษา ราย ารและรายละเอียดตามโครง ารฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 114 ลาดับ
ที่ 31 ( านั ารศึ ษา)
โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
จานวน

17,706,320 บาท

วิธี ารขั้นตอนใน ารเบิ ั ผลั งเงินเข้าบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม ถาน
ศึ ษา ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว
1918 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28มิถนายน 2562 (ตั้งจายจา เงินอด
นน) ประ อบด้วย
1.) เงินอด นน า รับ งเ ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาท้องถิ่น ประ อบด้วย
1.1 คาใช้จายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน าร
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)คาใช้จายโรงเรียนที่จะ มัครเข้ารวมในปีงบประมาณ
ปี 2563 โรงเรียนละประมาณ 500,000บาท ดังนี้
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 109 ลาดับ
ที่ 25.7
1.2 เงินอด นน า รับ งเ ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่น (คา
ปจจัยพื้นฐาน า รับนั เรียนยา จน)
- เพื่อจายใ ้แ นั เรียน ัง ัด อปท. ที่บิดา/มารดา/ผ้ป ครองมีรายได้ตอ
ครัวเรือนไมเ ิน 40,000 บาท/ปี
(1) ระดับประถมศึ ษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 1,000 บาท/คน/ปี) *ไมเ ิน
ร้อยละ 40 ของจานวนนั เรียนระดับประถมศึ ษา
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
(2) ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 3,000 บาท/คน/ปี) ไม
เ ินร้อยละ 30 ของจานวนนั เรียนระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 112 ลาดับที่ 27
2.) เงินอด นน า รับ นับ นนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา
ตั้งแตระดับอนบาลจนจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ประ อบด้วย
1. คาจัด ารเรียน าร อน (ราย ัว)
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้งแตระดับอนบาลจนจบ าร
ศึ ษาขั้นพื้นฐาน ใ ้แ นั เรียนในโรงเรียน/วิทยาลัย ัง ัด อปท.
(1) ราย ัว
ระดับอนบาลศึ ษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน (1,700 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
ระดับประถมศึ ษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน (1,900 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500 บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
ระดับมัธยมศึ ษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน (3,800 บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
ระดับอาชีวศึ ษา (ปวช.)
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาอ้อมน้อย
- าขาชางอต า รรม คนละ 3,250 บาท/ภาคเรียน (6,500 บาท/ปี)
- าขาพาณิชย รรม คนละ 2,450 บาท/ภาคเรียน (4,900 บาท/ปี)
- าขาค รรม คนละ 2,750 บาท/ภาคเรียน (5,500 บาท/ปี)
(2) ราย ัว วนเพิ่ม (Top Up)
1.) ระดับประถมศึ ษา คนละ 250 บาท/ภาคเรียน (500
บาท/ปี) *โรงเรียนประถมศึ ษาขนาดเล็ ที่มีนั เรียน 120 คนลงมา ใ ้เพิ่ม
จา ราย ัวที่ได้รับป ติ
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
2. คา นัง ือเรียน
1.) ระดับอนบาลศึ ษา คนละ 200 บาท/ปี
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
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- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
2.) ระดับประถมศึ ษา จาแน เป็น
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
(1) ประถมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
(2) ประถมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
(3) ประถมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
(4) ประถมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
(5) ประถมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
(6) ประถมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
(1) ประถมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
(2) ประถมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
(3) ประถมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
(4) ประถมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
(5) ประถมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
(6) ประถมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
(1) ประถมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
(2) ประถมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
(3) ประถมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
(4) ประถมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
(5) ประถมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
(6) ประถมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
(1) ประถมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
(2) ประถมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
(3) ประถมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
(4) ประถมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
(5) ประถมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
(6) ประถมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
3.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น จาแน เป็น
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
(1) มัธยมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 764 บาท/ปี
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(2) มัธยมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี
(3) มัธยมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี
4.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนปลาย จาแน เป็น
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
(1) มัธยมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 1,318 บาท/ปี
(2) มัธยมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี
(3) มัธยมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี
5.) ระดับอาชีวศึ ษา (ปวช.) จาแน เป็น
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาอ้อมน้อย
(1) ภาคเรียนที่ 2/2562 คนละ 1,000 บาท/ภาคเรียน
(2) ภาคเรียนที่ 1/2563 คนละ 2,000 บาท/ภาคเรียน
3. คาอป รณ์ ารเรียน
1.) ระดับอนบาลศึ ษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
2.) ระดับประถมศึ ษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
3.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน (420 บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
4.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน (460
บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
5.) ระดับอาชีวศึ ษา (ปวช.) คนละ 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี)
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาอ้อมน้อย
4. คาเครื่องแบบนั เรียน
1.) ระดับอนบาลศึ ษา คนละ 300 บาท/ปี
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
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2.) ระดับประถมศึ ษา คนละ 360 บาท/ปี
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
3.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
4.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
5.) ระดับอาชีวศึ ษา (ปวช.) คนละ 900 บาท/ปี
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาอ้อมน้อย
5. คา ิจ รรมพัฒนาคณภาพผ้เรียน
1.) ระดับอนบาลศึ ษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
2.) ระดับประถมศึ ษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/ปี)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
3.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน (880 บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
4.) ระดับมัธยมศึ ษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ปี)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
5.) ระดับอาชีวศึ ษา (ปวช.) คนละ 475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/ปี)
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 112 ลาดับที่ 28
3. เงินอด นน า รับ นับ นนคาใช้จายใน ารจัด ารเรียน าร อนของศนย์
พัฒนาเด็ เล็ (ราย ัว)
1.) คาจัด ารเรียน าร อน (ราย ัว) (คนละ 1,700.-บาท/ปี)
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 3
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- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 29
4. เงินอด นน า รับ นับ นนคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับ
ศนย์พัฒนาเด็ เล็ (ศพด.)
1.) คา นัง ือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
2.) คาอป รณ์ ารเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.) คาเครื่องแบบนั เรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
4.) คา ิจ รรมพัฒนาผ้อเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 3
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 29
5. เงินอด นน า รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัด ถานศึ ษาของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
- เพื่อเบิ ั ผลั งเงินเข้าบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามของ ถานศึ ษา
า รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัด ถานศึ ษาของเทศบาลนครอ้อม
น้อย อัตราคนละ 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 116 ลาดับที่ 35
6. เงินอด นน า รับพัฒนาผ้ประ อบวิชาชีพครที่ ัง ัดศนย์พัฒนาเด็ เล็
ขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น คนละ 10,000 บาท – เพื่อเบิ ั ผลั งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝา ธนาคารในนามของ ถานศึ ษา า รับพัฒนาผ้ประ อบ
วิชาชีพครที่ ัง ัด ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ของเทศบาลนครอ้อมน้อย อัตราคน
ละ 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 116 ลาดับ
ที่ 36 ( านั ารศึ ษา)

คาบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

1,095,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอัน
ได้แ ซอมป ติและซอม ลางและบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ เป็นไป
ตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฏาคม 2556 ( านั าร
ศึ ษา)
ค่าวัสดุ

รวม

3,840,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

600,000 บาท

วั ด านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดงานบ้านงานครัว อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ม้อ ระทะ ะละมัง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ผงซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภท
วั ดงานบ้านงานครัวตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
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วั ด อ ร้าง

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้างตางๆ อันได้แ วั ดคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ี ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ทอน้าและอป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด อ ร้าง รายละเอียดประเภทวั ด อ
ร้างตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)

วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

350,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั าร
ศึ ษา)

วั ด ารเ ษตร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด ารเ ษตร อันได้แ วั ดคงทน เชน เคียว ปริง เ
เลอร์,จอบ มน ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ป๋ย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรพืชและ
ัตว์ อา าร ัตว์ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด ารเ ษตร รายละเอียด
ประเภทวั ด ารเ ษตรตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
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วั ดโฆษณาและเผยแพร

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดเครื่องแตง าย
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเครื่องแตง ายอันได้แ วั ดคงทน เชน เครื่องแบบ
เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเครื่อง
แตง าย รายละเอียดประเภทวั ดเครื่องแตง ายตาม นัง ือ รม งเ ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ด ีฬา
จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด ีฬา อันได้แ วั ดคงทน เชน วงยาง,ล
ฟตบอล,ล ปิงปอง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด ีฬา รายละเอียดประเภท
วั ด ีฬา ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดคอมพิวเตอร์

จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( านั ารศึ ษา)
วั ด ารศึ ษา
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด ารศึ ษา อันได้แ วั ดคงทน เชน น,แบบจาลอง
ภมิประเทศ ื่อ ารเรียน าร อน ฯลฯ วั ดและ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด าร
ศึ ษา รายละเอียดประเภทวั ด ารศึ ษาตาม นัง ือ รม งเ ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559( านั ารศึ ษา)
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วั ดดนตรี

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อวั ดดนตรี อันได้แ วั ดคงทน เชน ฉิ่ง ฉาบ รับ อัง ะ
ลงฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดดนตรี รายละเอียดประเภทดนตรี ตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( านั ารศึ ษา)
วั ดอื่น
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดอื่น อันได้แ วั ดคงทน เชน มิเตอร์น้า,ไฟฟ้า, มอ
เรือ,ตะแ รง ัน วะ, ัวเชื่อมแ ๊ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดอื่น ตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559( านั ารศึ ษา)
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

5,000,000 บาท

จานวน

3,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่ าธารณะ เป็นไปตาม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ารศึ ษา)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

1,500,000 บาท

คาไฟฟ้า

เพื่อจายเป็นคาน้าประปาของเทศบาล และในที่
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( านั ารศึ ษา)
คาบริ ารโทรศัพท์

าธารณะเป็นไปตาม
ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( านั าร
ศึ ษา)

จานวน

400,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,214,500 บาท

รวม

214,500 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

9,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
เ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เ ้าอี้ านั งาน จานวน 1 ตัว โดยมีคณลั ษณะ ดัง
นี้
- เ ้าอี้ แบบมีพนั พิง ขาล้อเคลื่อน 5 แฉ ปรับ ง-ต่า-เอน ได้ด้วยโช๊ค
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)

โต๊ะทางานพร้อมเ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะทางานพร้อมเ ้าอี้ จานวน 1 ชด โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะ ขนาดไมน้อย วา ( ว้าง 70 x ยาว 120 x ง 75 ซม.)
- เ ้าอี้ แบบมีพนั พิง ขาล้อเคลื่อน 5 แฉ ปรับ ง-ต่า-เอน ได้ด้วยโช๊ค
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ราย ารดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One า รับงาน านั งาน จานวน 5
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ า รับงาน านั งาน จานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 16,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

101,000 บาท
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เครื่องพิมพ์

จานวน

60,000 บาท

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38
น้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
เครื่อง แ นเนอร์
จานวน

29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน 2 ราย ารดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ รือ LED ี จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลาง
และคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่อง แ นเนอร์ า รับงานเ ็บเอ ารระดับศนย์
บริ าร แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
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เครื่อง ารองไฟฟ้า

จานวน

12,500 บาท

รวม

1,000,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รวม

73,646,370 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,566,970 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,043,200 บาท

จานวน

10,043,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 5
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 154
ลาดับ ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
คาใช้จายใน ารปรับปรง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประ อบ
เพื่อเป็นคาใช้จายใน ารปรับปรง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประ อบ
ของ ถานศึ ษาใน ัง ัดเทศบาลนครอ้อมน้อย จานวน 5 โรงเรียน
- เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 70 ลาดับที่ 10
( านั ารศึ ษา)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
วิธี ารขั้นตอนใน ารเบิ ั ผลั งเงินเข้าบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม ถาน
ศึ ษา ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว
1918 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28มิถนายน 2562 (ตั้งจายจา เงินอด
นน) ประ อบด้วย
1)คาอา าร ลางวัน
เพื่อ นับ นนเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน ารจัด าอา าร ลาง
วัน า รับ เด็ เล็ เด็ อนบาล และเด็ ประถมศึ ษาปีที่ 1-6 ใ ้ ับ ถาน
ศึ ษาฯ ประ อบด้วย
(1) ศนย์พัฒนาเด็ เล็ ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเอง

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 3
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน ารจัด าอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20
บาทตอคน จานวน 245 วัน
(2) โรงเรียน ัง ัดองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น (อปท.)
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน ารจัด าอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20
บาทตอคน จานวน 200 วัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 114 ลาดับ
ที่ 32
2)เงินอด นน า รับ งเ ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นเงิน นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ใ ้แ ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดเทศบาลนครอ้อมน้อย ตามราย ารดังตอไปนี้
คาใช้จายใน ารปรับปรง ลั ตร ถานศึ ษา
โรงเรียนละ 20,000.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 108 ลาดับ
ที่ 25.1
คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โรงเรียนละ 16,800.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 108 ลาดับที่ 25.2
คาใช้จายใน ารพัฒนา/ปรับปรง ้อง มดโรงเรียน
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โรงเรียนละ 100,000.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 108 ลาดับที่ 25.3
คาใช้จายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนร้ในโรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 25.4
คาใช้จายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของโรงเรียนใน ัง ัด อปท.
ข้าราช ารคร/พนั งานคร อัตราคนละ 3,000 บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 109 ลาดับที่ 25.5
คาใช้จายใน ารรณรงค์ป้อง ันยาเ พติดใน ถานศึ ษา
โรงเรียนละ 15,000.-บาท ครแ นนาโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000
.-บาท รวม 18,000.-บาท และเจ้า น้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 110 ลาดับ
ที่ 25.10
คาใช้จายใน าร งเ ริม ิจ รรมรั ารอานใน ถานศึ ษา อปท.
โรงเรียนละ 50,000.-บาท
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 111 ลาดับ
ที่ 25.11
คาใช้จายใน ิจ รรมของศนย์ ารเรียนร้ด้าน ารทองเที่ยวใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดเทศบาลนครอ้อมน้อย (โรงเรียนละ 50,000.-บาท)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 30
คาใช้จายใน าร งเ ริม ารจัด ระบวน ารเรียน าร อน ารบริ ารตาม
ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง " ถานศึ ษาพอเพียง" "ศนย์ ารเรียน
ร้ตาม ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง" ของ ถานศึ ษา ัง ัดเทศบาล
นครอ้อมน้อย (โรงเรียนละ 100,000.-บาท)
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 30
( านั ารศึ ษา)

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)

รวม

10,523,770 บาท

จานวน

10,523,770 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออา ารเ ริม (นม) จานวน 260 วัน ใ ้เด็ เล็ เด็
อนบาลและเด็ ประถมศึ ษาปีที่ 1-6 ประ อบด้วย
(1) โรงเรียน ัง ัดองค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
- คาอา ารเ ริม (นม) ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1
- คาอา ารเ ริม (นม) ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2
- คาอา ารเ ริม (นม) ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 3
- คาอา ารเ ริม (นม) ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย
(2) โรงเรียน ัง ัด านั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนวัดศรี าราญราษฎร์บารง
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนบ้านคลองแค
- คาอา ารเ ริม (นม) โรงเรียนวัดอ้อมน้อย
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถนายน 2561
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

38,815,400 บาท

รวม

3,271,400 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

13,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
ระดานไวท์บอร์ด
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ระดานไวท์บอร์ด พร้อมติดตั้ง จานวน 5 อัน า รับ
โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ขนาดไมน้อย วา 1.5 x 3 เมตร
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)

เ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เ ้าอี้เ ล็ บนวม จานวน 20 ตัว า รับศนย์พัฒนาเด็
เล็ 1 คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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เครื่องเจาะ ระดาษ

จานวน

12,000 บาท

จานวน

564,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะ ระดาษเข้าเลมมือโย จานวน 1
เครื่อง า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- เป็นชนิด ัน วงพลา ติ ขนาดไมน้อย วา 21 วง
- เข้าเลมได้ นาไมน้อย วา 2 นิ้ว
- เข้าเลมขนาดความยาวเอ าร ระดาษ A4
- ปรับระยะ างระ วางขอบเอ ารและรเจาะได้
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่
5.2 ( านั ารศึ ษา)

เครื่องปรับอา าศ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอา าศ พร้อมติดตั้ง จานวน 12 เครื่อง ๆ
ละ 47,000 บาท า รับ
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1 จานวน 2 เครื่อง
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2 จานวน 6 เครื่อง
- ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4 จานวน 4 เครื่อง
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
เครื่องปรับอา าศ แบบแย วน ขนาดไมน้อย วา 36,000 บีทีย พร้อมติด
ตั้ง จานวน 12 เครื่อง
- ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน (มีระบบฟอ อา าศ)
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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ชั้นเ ็บเอ าร

จานวน

25,000 บาท

จานวน

329,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชั้นเ ็บเอ าร แบบ 3 ชั้น จานวน 6 ตัว โดยมี
คณลั ษณะ ขนาดไมน้อย วา ว้าง 30 x ยาว 100 x ง 90 ซม.
า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
ต้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้ตางๆ จานวน 38 ต้ า รับ ถานศึ ษาใน ัง ัดฯ ดัง
นี้
1. ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4 จานวน 24 ต้
2.โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย จานวน 8 ต้
3.โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 จานวน 6 ต้
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156-157
ลาดับที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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โต๊ะ

จานวน

25,000 บาท

จานวน

88,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะเอน ประ งค์ จานวน 10 ตัว า รับ ศนย์พัฒนา
เด็ เล็ 1 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะพับอเน ประ งค์
- ขนาดไมน้อย วา 75x180x75 ซม
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)

โต๊ะพร้อมเ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเ ้าอี้ า รับครผ้ อน จานวน 11 ชด โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะ ขนาดไมน้อย วา ( ว้าง 75 x ยาว 120 x ง 75 ซม.)
- เ ้าอี้ แบบมีพนั พิง ขาล้อเคลื่อน 5 แฉ ปรับ ง-ต่า-เอน ได้ด้วยโช๊ค
า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4 จานวน 4 ชด
า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย จานวน 5 ชด
า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 จานวน 2 ชด
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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โต๊ะรับแข

จานวน

18,000 บาท

จานวน

102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชดโต๊ะรับแข พร้อมเ ้าอี้ จานวน 1 ชด า รับศนย์
พัฒนาเด็ เล็ 4 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ชดโต๊ะรับแข พร้อมเ ้าอี้
- มีขนาด 3 ที่นั่ง ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 60x160x78 ซม. จานวน 1 ตัว
พร้อมที่วางแขน
- มีขนาด 1 ที่นั่ง ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 60x60x78 ซม. จานวน 2 ตัว
พร้อมที่วางแขน
- มีขนาดโต๊ะ ลาง น้าโต๊ะเป็น ระจ ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 40x80x45
ซม. จานวน 1 ตัว
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
บอร์ด
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ บอร์ด พร้อมติดตั้ง จานวน 12 อัน า รับโรงเรียน
อนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ขนาดไมน้อย วา 1.20 x 0.90 เมตร
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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โพเดี้ยม
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโพเดี้ยม จานวน 2 ชด า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 156 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)

ครภัณฑ์ ารศึ ษา

จานวน

30,000 บาท

น้า : 93/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะพร้อมเ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเ ้าอี้เรียน ราย ารดังนี้
1.) โต๊ะเรียนพร้อมเ ้าอี้เรียน จานวน 100 ชด า รับโรงเรียนอนบาล
เทศบาลอ้อมน้อย จานวน 70 ชดและโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3
จานวน 30 ชด
โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
1.1 โต๊ะเรียน ระดับประถมศึ ษา (มอ .1494-2541)
- ขนาดไมน้อย วา 40x60x67ซม.
- ขาโต๊ะทาจา เ ล็ ลม
พนเคลือบด้วยซิง ์ฟอ เฟต พนทับด้วย ีฝน Epocxy ีดา
- ที่วางเท้าทาจา เ ล็ ลม ขนาดประมาณ 3/4" นา 1.2
มม. พนเคลือบด้วยซิง ์ฟอ เฟต พนทับด้วย ีฝน Epocxy
ีดา
- พื้น น้าโต๊ะ ทาด้วยไม้ยางพารา อัดประ าน ทา ีธรรมชาติ
นาไมน้อย วา 18 มม.
- ชั้น นัง ือ ขนาดไมน้อย วา 9.2x 48 ซม.
- ปลายขาโต๊ะมีจ พลา ติ ัน ระแท และ ันรอยขีดขวน
- แลคเ อร์ ทินเนอร์ ที่ใช้งานไม้เป็นชนิด Non-Toxic เป็น
มิตรตอผ้ใช้และเป็นมิตรตอ ิ่งแวดล้อม
1.2 เ ้าอี้ (มอ .1495-2541)
- ขนาดไมน้อย วา 38x38x69.5 ซม.
- ขาเ ้าอี้ ทาจา เ ล็ ลม พนเคลือบด้วย ซิง ์ฟอ เฟต พน
ทับด้วย ีฝน Epocxy ีดา
- พื้นนั่งเ ้าอี้ ขนาดประมาณ 38x38 ซม. พนั เ ้าอี้ ขนาด
ประมาณ 18x38 ซม.
ทาด้วยไม้ยางพาราอัดประ าน ขนาดความ นาไมน้อย วา
16 มม. ทา ีธรรมชาติ
- ปลายขาเ ้าอี้ มีจ พลา ติ ัน ระแท และ ันรอยขีดขวน
- แลคเ อร์ ทินเนอร์ ที่ใช้งานไม้เป็นชนิด Non-Toxic เป็น
มิตรตอผ้ใช้และเป็นมิตรตอ ิ่งแวดล้อม
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558

จานวน

191,000 บาท

น้า : 94/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ที่ 5.3

น้าที่ 157 ลาดับ

2.) โต๊ะเรียน ลม จานวน 20 ตัว า รับโรงเรียนศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1 โดย
มีคณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะเรียน ลม แบบนั่งพื้น
- ขนาดไมน้อย วา 60x120x54 ซม.
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 5.3 ( านั ารศึ ษา)

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย

น้า : 95/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องขยายเ ียง

จานวน

600,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องขยายเ ียงพร้อมอป รณ์และติดตั้ง จานวน 2
ราย าร เป็นเงิน 600,000 บาท ดังนี้
1.) เครื่องขยายเ ียงพร้อมอป รณ์และติดตั้ง จานวน 1 ชด เป็นเงิน 300,000
บาท า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- Power AMP จานวน 1 ชด
- Mixer จานวน 1 ชด
- ต้ลาโพง จานวน 2 ต้
- ขาตั้งต้ลาโพง
- ไมค์ลอย จานวน 2 ตัว
- ไมค์ าย จานวน 2 ตัว
- Rack 3 ฝา 8 U + ปลั๊ ไฟ + ล้อ
- ายไฟและอป รณ์พวงตอเครื่องเ ียง พร้อมติดตั้ง
2.) เครื่องขยายเ ียงพร้อมอป รณ์และติดตั้ง จานวน 1 ชดเป็นเงิน 300,000
บาท า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
ประ อบด้วย
- Power AMP จานวน 1 ชด
- Mixer จานวน 1 ชด
- ลาโพง 6 ต้ พร้อมขาติดตั้งผนัง
- ไมค์ลอย จานวน 2 ตัว
- ไมค์ าย จานวน 2 ตัว
- ขาตั้งไมค์ จานวน 2 ชด
- ต้ใ อป รณ์ จานวน 1 ต้
- เครื่องเลน CD , MP3 รือดี วา จานวน 1 เครื่อง
- ปลั๊ Power จานวน 1 ชด
- ายไฟและอป รณ์พวงตอเครื่องเ ียง พร้อมติดตั้ง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 5.4 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 96/193

น้า : 97/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1.) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบอินเตอร์เรคทีฟ และ ระดานรับ
ภาพ พร้อมอป รณ์และติดตั้ง จานวน 3 ชด เป็นเงิน 360,000 บาท า รับ
โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อยโดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบอินเตอร์เรคทีฟ และ ระดานรับ
ภาพ พร้อมอป รณ์พวงตอและติดตั้ง จานวน 3 ชด
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 5.5 ( านั ารศึ ษา)
2.) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จานวน 1 เครื่อง (ราคารวมคาติดตั้ง) เป็นเงิน 42,500 บาท า รับโรงเรียน
อนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 5.5 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

402,500 บาท

น้า : 98/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

จอรับภาพ

จานวน

13,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเ ้นทแยงมม 100
นิ้ว จานวน 1 จอ (ราคารวมคาติดตั้ง) า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อม
น้อย 2 คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับที่ 5.5
( านั ารศึ ษา)

โทรทัศน์ แอล อี ดี
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิ เซล จานวน 5 เครื่องๆ ละ 14,000
บาท เป็นเงิน 70,000 บาท า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้ (ราคารวมคาติดตั้ง)
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
- ขนาดไมน้อย วา 40 นิ้ว พร้อมติดตั้ง คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่
5.5 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 99/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เครื่องชั่งน้า นั

จานวน

20,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครี่องชั่งน้า นั แบบดิจิตอลพร้อมที่วัด วน
ง จานวน 1 เครื่อง า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2โดยมีคณลั ษณะ ดัง
นี้ - แบบดิจิตอล พร้อมที่วัด วน ง
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5.6 ( านั ารศึ ษา)

ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่อง รองน้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่อง รองน้า พร้อมติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง
า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1 จานวน 1 เครื่อง
า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย จานวน 3 เครื่อง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5.7 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 100/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะอา าร

จานวน

250,000 บาท

จานวน

8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะอา ารพร้อมเ ้าอี้ ทาจา แตนเล า รับเด็
อนบาล จานวน 20 ชด า รับโรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะอา ารพร้อมเ ้าอี้ ทาจา แตนเล
- โต๊ะ ขนาดไมน้อย วา ว้าง 60x ยาว 180x ง 55 ซม.
- เ ้าอี้ ขนาดไมน้อย วา ว้าง 30xยาว 180x ง 35 ซม.
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5.7 ( านั ารศึ ษา)

ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ รือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง า รับ
โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อมน้อย รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
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ครภัณฑ์อื่น
เครื่องเลน นาม ลางแจ้ง

จานวน

350,000 บาท

รวม

35,544,000 บาท

จานวน

35,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องเลน นาม ลางแจ้ง จานวน 1 ชด
า รับศนย์พัฒนาเด็ เล็ 1 คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 163 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
อ ร้างอาคารเรียน ค ล. 4ชั้น
เพื่อจายเป็นคา อ ร้างอาคารเรียน ค ล.4 ชั้น (ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2) โดยมี
คณลั ษณะ ดังนี้
- อ ร้างอาคารเรียน ค ล.4 ชั้น (ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 2) ขนาดพื้นที่รวมไม
น้อย วา 2,000 ตารางเมตร พร้อม นามเด็ เลนและลานเ าธงรายละเอียด
ตามแบบรปราย ารที่ า นด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 69 ลาดับที่ 7
( านั ารศึ ษา)
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โครง าร อ ร้าง ้องเรียนใต้อาคาร ค ล.4 ชั้นเดิม

จานวน

420,000 บาท

จานวน

124,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

14,264,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

14,264,000 บาท

จานวน

14,264,000 บาท

รวม

5,828,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา อ ร้าง ้องเรียนใต้อาคาร ค ล.4 ชั้นเดิม โรงเรียนอนบาล
เทศบาลอ้อมน้อย 2 โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- อ ร้าง ้องเรียนใต้อาคาร ค ล.4 ชั้นเดิม โรงเรียนอนบาลเทศบาลอ้อม
น้อย 2 ว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาวประมาณ 14.00 เมตร รือพื้นที่ไม
น้อย วา 98.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรปราย ารที่ า นด
รายละเอียดและคณลั ษณะเฉพาะฯ ตามแบบราย ารที่เทศบาล า นดฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 69 ลาดับที่ 8
( านั ารศึ ษา)
จัดทา ลังคาโค้ง
เพื่อจายเป็นคาจัดทา ลังคาโค้ง ศนย์พัฒนาเด็ เล็ 4 โดยมีคณลั ษณะ ดัง
นี้
- ขนาดความ ว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 15.00 เมตร รือมีพื้นที่
ไมน้อย วา 30.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรปราย ารที่ า นด
รายละเอียดและคณลั ษณะเฉพาะฯ ตามแบบราย ารที่เทศบาล า นดฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 70 ลาดับที่ 9
( านั ารศึ ษา)

เงินอด นน วนราช าร
อด นนคาอา าร ลางวัน
เพื่อจายเป็นเงินอด นนคาอา าร ลางวัน า รับเด็ อนบาล และเด็ ประถม
ศึ ษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดศรี าราญราษฏ์บารง
2. โรงเรียนบ้านคลองแค
3. โรงเรียนวัดอ้อมน้อยฯ
( านั ารศึ ษา)
งานระดับมัธยมศึกษา
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งบดาเนินงาน

รวม

512,800 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

512,800 บาท

จานวน

512,800 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง าร นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
วิธี ารขั้นตอนใน ารเบิ ั ผลั งเงินเข้าบัญชีเงินฝา ธนาคารในนาม ถาน
ศึ ษา ปฏิบัติตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว
1918 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28มิถนายน 2562 (ตั้งจายจา เงินอด
นน) ประ อบด้วย
1)เงินอด นน า รับ งเ ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นเงิน นับ นนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ใ ้แ ถาน
ศึ ษาใน ัง ัดเทศบาลนครอ้อมน้อย ตามราย ารดังตอไปนี้
คาใช้จายใน ารปรับปรง ลั ตร ถานศึ ษา
โรงเรียนละ 20,000.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
โรงเรียนละ 16,800.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
คาใช้จายใน ารพัฒนา/ปรับปรง ้อง มดโรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
คาใช้จายใน ารพัฒนาแ ลงเรียนร้ในโรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
คาใช้จายใน ารพัฒนาข้าราช ารครของโรงเรียนใน ัง ัด อปท.
ข้าราช ารคร/พนั งานคร อัตราคนละ 3,000 บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 108-109 ลาดับ
ที่ 25.1-5
คาใช้จายใน ารรณรงค์ป้อง ันยาเ พติดใน ถานศึ ษา
โรงเรียนละ 15,000.-บาท ครแ นนาโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000
.-บาท รวม 18,000.-บาท และเจ้า น้ที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆ ละ 3,000.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 110 ลาดับ

น้า : 104/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ที่ 25.10
คาใช้จายใน าร งเ ริม ิจ รรมรั ารอานใน ถานศึ ษา อปท.
โรงเรียนละ 50,000.-บาท
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 111 ลาดับ
ที่ 25.11
คาใช้จายใน ิจ รรมของศนย์ ารเรียนร้ด้าน ารทองเที่ยวใน ถาน
ศึ ษา ัง ัดเทศบาลนครอ้อ
มน้อย (โรงเรียนละ 50,000.-บาท)
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 30
คาใช้จายใน าร งเ ริม ารจัด ระบวน ารเรียน าร อน ารบริ ารตาม
ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง " ถานศึ ษาพอเพียง" "ศนย์ ารเรียน
ร้ตาม ลั ปรัชญาของเศรษฐ ิจพอเพียง" ของ ถานศึ ษา ัง ัดเทศบาล
นครอ้อมน้อย (โรงเรียนละ 100,000.-บาท)
- วิทยาลัยอาชีวศึ ษาเทศบาลอ้อมน้อย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 113 ลาดับที่ 30
( านั ารศึ ษา)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

5,315,200 บาท

รวม

5,315,200 บาท

จานวน

166,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
เครื่องปรับอา าศ

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอา าศ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1. เครื่องปรับอา าศแบบแย วน ชนิดตั้งพื้น รือชนิดแขวน ขนาด 36,000
บีทีย 2 ตัวๆละ 47,000 บาท เป็นเงิน 94,000 บาท เพื่อใช้เป็นครภัณฑ์
โครง ารทดแทนและปรับปรง ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์ 1
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
2. เครื่องปรับอา าศแบบแย วน แบบตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาด 26,000
บีทีย จานวน 2 เครื่องๆละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท เพื่อใช้เป็น
ครภัณฑ์โครง ารติดตั้งเครื่องปรับอา าศ ้องเรียนรวมแผน ชางยนต์
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่ 5.2 ( านั ารศึ ษา)
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โต๊ะ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเ ้าอี้นั่ง จานวน 41 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน102,500บาท า รับ ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์ 3
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่
5.2 ( านั ารศึ ษา)
2. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อมเ ้าอี้นั่ง จานวน 11 ชด ราคาชดละ 2,500
บาท เป็นเงิน 27,500 บาท า รับ ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์แผน บัญชี
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 157 ลาดับ
ที่
5.2 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

130,000 บาท
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ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จานวน

101,100 บาท

จานวน

45,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพจานวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 33,700 บาท เป็นเงิน 101,100 บาท า รับ ้องปฏิบัติ ารไฟฟ้า
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 5.5 ( านั ารศึ ษา)
จอรับภาพ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเ ้นทแยงมม 120
นิ้ว จานวน 3 จอๆละ 15,300 บาท เป็นเงิน 45,900 บาท า รับ ้องปฏิบัติ
ารไฟฟ้า คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 158 ลาดับ
ที่ 5.5 ( านั ารศึ ษา)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1.) เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จานวน 11 เครื่อง เป็นเงิน 242,000
บาท พร้อมติดตั้ง า รับ ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์แผน บัญชี ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
2.) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One า รับงานประมวลผล จานวน 38
เครื่อง ๆละ 23,000 เป็นเงิน 874,000 บาท า รับ ้องปฏิบัติ าร
คอมพิวเตอร์ 1
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

1,116,000 บาท

น้า : 109/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องพิมพ์

จานวน

6,300 บาท

จานวน

18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer) า รับ
ระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง า รับ ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์ 1
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)

อป รณ์ ระจาย ัญญาณ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออป รณ์ ระจาย ัญญาณ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1.) อป รณ์ ระจาย ัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
จานวน 2 เครื่องๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท า รับ ้องปฏิบัติ
ารคอมพิวเตอร์ 1 พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)
2.) อป รณ์ ระจาย ัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท า รับ ้องปฏิบัติ ารคอมพิวเตอร์
แผน บัญชี พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้น
ฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 155 ลาดับ
ที่ 5.1 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 110/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์อื่น
เครื่อง ลึง CNC

จานวน

600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ลึง CNC มีคณลั ษณะดังนี้
- เ ้นผานศนย์ ลางบนโต๊ะ 250 มม.
- เ ้นผานศนย์ ลาง ไลด์ 100 มม
- ความยาวชิ้นงาน ( ง ด) 120 มม
- ารเคลื่อนที่ของแ น 260 มม
- ารเคลื่อนที่ของแ น x 260 มม
- ารเคลื่อนที่ของแ น z 210 มม
- ัวจับ 6 นิ้ว
- ความเร็ว 60-3500/นาที
- รเพลา เ ้นผานศนย์ ลาง 40 มม.
า รับแผน วิชาเทคนิคพื้นฐาน คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 163 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
เครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะ
จานวน

20,000 บาท

พื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะชนิดตั้งโต๊ะเป็นเครื่องเจาะโล ะชนิดตั้งโต๊ะ
ามารถเจาะเ ล็ เ นียวได้ไมน้อย วา 12 มม.พร้อมอป รณ์ จานวน 2
เครื่อง ๆละ 10,000 เป็นเงิน 20,000 บาท า รับแผน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 162 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 111/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องเจียร์มือไฟฟ้า

จานวน

10,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียร์มือไฟฟ้า ขนาดเ ้นผาศนย์ ลาง 180
มิลลิเมตร รือ 7 นิ้ว จานวน 2 เครื่อง ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000
บาท า รับแผน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 162 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
เครื่องมิลลิ่ง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องมิลลิ่ง เป็นเงิน 250,000 บาท มีคณลั ษณะดังนี้
- พื้นที่โต๊ะทางาน 254x1270 (10 นิ้วx 50 นิ้ว)
- ารเคลื่อนของแ น (แ นตรง (แ น x) 760,แนวนอน (แ น y) 400,แนว
ตั้ง (แ น z) 405
- รโต๊ะแ น มน NT30
- ซีรีย์ความเร็วตัวแปร 16
- ความเร็วแ น ความเร็วต่า ด 70- ความเร็ว ง ด 5,440
- ขนาดโดยรวมของเครื่อง (ยาวx ว้างx ง) 1500x1680x2100
า รับแผน วิชาเทคนิคพื้นฐาน คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 162 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 112/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

เครื่องไ นอน

จานวน

300,000 บาท

จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องไ นอน ขนาดความยาวที่ไ รือตัดได้ไมน้อย
วา 500 มม. ชวงของ ารเคลื่อนไ วแนวนอนของโต๊ะ ง ด 525 มม. ระยะ
ระ วาง ram ับ โต๊ะ 0-370 มม. ความยาว ง ดของ ารเคลื่อนไ วในแนว
ตั้งของโต๊ะ 270 มม. ขนาดของระนาบบน โต๊ะทางาน (ยาวx ว้าง) 500x400
มม. ความยาว ง ดของเครื่องมือ 120 มม. าลังมอเตอร์ 3
ิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000 บาท า รับแผน วิชาเทคนิค
พื้นฐาน
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 162 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
โครง ารจัด าครภัณฑ์ ้องปฏิบัติ ารนิวเมติ ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ครภัณฑ์โครง ารจัด าครภัณฑ์ ้องปฏิบัติ ารนิ
วเมติ ์ จานวน 2 ชด ชดละ 350,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท ประ
อบด้วราย ารและมีคณลั ษณะ ดังนี้
- อป รณ์นิวเมติ ์พื้นฐาน ประ อบบนแผงอลมิเนียม-ตั้งเฉียง
- ารออ แบบระบบควบคมอัตโนมัติ
- ใช้ ับระบบไฟ 1 เฟ 220V, 50Hz
- มีคมือ ใบงาน ใช้เรียนร้ ารทางานอป รณ์นิวเมติ ์พื้นฐาน
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 160 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 113/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ชดทดลองเป็นลาดับขั้น (PLC)

จานวน

300,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชดทดลองเป็นลาดับขั้น (PLC ) เป็นชด ารเรียนร้ทฤษฏี
และปฏิบัติมีระบบป้อง ัน า รับ ารทดลองผิดพลาด เครื่องโปรแ รมเมเบิล
คอนโทรลได้มาตรฐานอต า รรมเ มาะ า รับ ารเรียนร้ ารควบคมพีแอล
ซีและทัช รีนเบื้องต้นมีคมือในงานประ อบ ารทดลองจานวน 2 ชด ชด
ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท า รับ ้องควบคมระบบ
อัตโนมัติ
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
ชดทดลองระบบเฟืองท้าย
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดทดลองระบบเฟืองท้าย พร้อมชดมอเตอร์
ขับ จานวน 1 ชด เป็นชดฝึ เพื่อ ารศึ ษา ทดลอง ารทางานของระบบเฟือง
ท้าย ติดตั้งอยบนแทนที่แข็งแรง มีล้อ ามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง า รับ
แผน วิชาชางยนต์
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 162 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 114/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ชดฝึ ารทางานของเ ียร์อัตโนมัติ

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดฝึ ารทางานของเ ียร์อัตโนมัติ จานวน 1 ชด เป็น
ชด าธิต ารทางานของเ ียร์อัตโนมัติพร้อมชดมอเตอร์ขับ ผาใ ้เ ็นชิ้น วน
ประ อบภายใน ามารถ มนและเข้าเ ียร์ แ ดง ารทางานของระบบเฟือง
เ ียร์ได้ท ตาแ นงมีล้อ ามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง า รับแผน วิชาชาง
ยนต์ คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั
งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
ชดฝึ ถอดประ อบเครื่องยนต์ดีเซล
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดฝึ ถอดประ อบเครื่องยนต์ดีเซล จานวน 2 ชด ๆ
ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท คณลั ษณะชดฝึ ถอดประ อบ
เครื่องยนต์ดีเซล 4 บ ติดตั้งบนแทนแข็งแรงมีอป รณ์ประ อบครบชด มีล้อ
ามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง า รับแผน วิชาชางยนต์
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 115/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ชดฝึ ระบบไฟฟ้าจริงบนรถยนต์

จานวน

200,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชดฝึ ระบบไฟฟ้าจริงบนรถยนต์ จานวน 1 ชด เป็นชด
ฝึ ประ อบด้วยระบบไฟฟ้าแ ง วาง ระบบ ัญญาณตางๆ ระบบประจ
ไฟฟ้า ระบบอานวยความ ะดว ระบบ ตาร์ต ระบบจดระเบิด ระบบไฟแผง
น้าปทม์ บนรถยนต์ 1 คัน มีล้อ ามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง า รับแผน
วิชาชางยนต์ คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์
ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
ชด าธิตเครื่องทาความเย็น
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชด าธิตเครื่องทาความเย็น จานวน 2 ชด ชด
ละ 175,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท า รับ ้องเครื่องทาความเย็น
และปรับอา าศ ประ อบด้วย รายละเอียดประ อบด้วย
- ชด าธิตความจ ้องขนาด 6 คิว
- ผนังทาจา แตนเล
- ฝาเป็น ระจ ใ
- คอมเพร เซอร์ขนาด 1/2 แรงม้า
- น้ายา R-134A
- โครง ร้างติดตั้งบนโต๊ะทดลองมีล้อเลื่อน
- มีระบบป้อง ัน า รับฝึ รือทดลองผิดพลาด
- ใช้ ับระบบไฟ 1 เฟ 220V, 50Hz
- มีคมือ ใบงาน ใช้เรียนร้ฝึ ทั ษะ ารทางานในระบบเครื่องทาความเย็น
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 160 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 116/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ชด าธิตเครื่องปรับอา าศ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชด าธิตเครื่องปรับอา าศแบบแย วน ขนาด 1
ตัน BTU จานวน 2 ชด ชดละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000
บาท า รับ ้องเครื่องทาความเย็นและปรับอา าศ ประ อบด้วย
- ชดทดลองระบบปรับอา าศ ขนาด 12,000 BTU
- ระบบน้ายา R-22
- ติดตั้งบนแผงชดโครงมีล้อเลื่อน
- ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟ 220V AC, 50 Hz
- มีคมือ ใบงาน ใช้เรียนร้ ฝึ ทั ษะ ารทางานในระบบปรับ
อา าศ จานวน 2 ชด คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 159 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
ต้เครื่องมือ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้เครื่องมือ จานวน 5 ชด ๆละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 25,000 บาท เป็นต้ า รับใช้เ ็บเครื่องมือทั่วไป เพื่อใช้ใน ารปฏิบัติ
งาน ลม มีล้อ ามารถเครื่องย้ายได้ ะดว า รับแผน วิชาชางยนต์
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 117/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะฝึ ปฏิบัติงาน

จานวน

35,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

19,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะฝึ ปฏิบัติงาน ขนาด 600 x 1,200X 700 จานวน 5
ชด ๆละ 7,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท เป็นโต๊ะปฏิบัติงานที่ใช้งานชาง
ยนต์ พื้นโต๊ะทาด้วยไม้เนื้อแข็ง ขาโต๊ะทาด้วยเ ล็ ฉา ประ อบเข้าด้วย ัน
อยางแข็งแรงมั่นคง า รับแผน วิชาชางยนต์
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
โต๊ะเลื่อยวงเดือน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน 10" าลังไฟ 1,800 W 220V ใบ
เลื่อย 10 นิ้ว ามารถปรับเอียงใบเลื่อยได้ที่ 0 - 45 องศา ปรับใบเลื่อยขึ้น
ลง รือ งต่าได้ พร้อมอป รณ์ประ อบ ารใช้งาน ครบชด จานวน 1
เครื่อง า รับ ้องแผน วิชาไฟฟ้า าลัง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
แทนตัดโล ะไฟเบอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ แทนตัดโล ะไฟเบอร์ ขนาด 16 นิ้ว พร้อม
มอเตอร์ 3 HP ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V จานวน 1 เครื่อง า รับ ้องแผน วิชา
ไฟฟ้า าลัง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์
ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 160 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 118/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

วานแทนเจาะเ ล็

จานวน

14,000 บาท

รวม

4,085,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

4,085,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

4,085,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง วานแทนเจาะเ ล็ 5/8" พร้อมปา าจับชิ้น
งาน มอเตอร์ 220V าลังไฟไมน้อย วา 600W ความ งไมน้อย
วา 95 cm. พร้อมอป รณ์ประจาเครื่อง จานวน 1 เครื่อง า รับ ้องแผน
วิชาไฟฟ้า าลัง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 161 ลาดับ
ที่ 5.8 ( านั ารศึ ษา)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารจัด ิจ รรมตามแนวทาง TO BE NUMBER ONE
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน โครง ารจัด ิจ รรมตามแนว
ทาง TO BE NUMBER ONE โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายเ ี่ยว ับ
ารใช้และต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดอบรม คา
วั ดเครื่องเขียนและอป รณ์ตางๆ คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา าร
วางและเครื่องดื่มคา มนาคณวิทยา ร คาเชาที่พั คาอา าร คาพา นะ คาใช้
จายอื่นที่จาเป็นใน ารฝึ อบรมฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 106 ลาดับที่ 18
( านั ารศึ ษา)

น้า : 119/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โครง ารจัด ิจ รรมนันทนา ารเพื่อเยาวชน

จานวน

300,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนินโครง ารจัด ิจ รรมนันทนา ารเพื่อ
เยาวชน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน ารจัดงาน คารับรองผ้ที่ได้
รับเชิญมารวมงานและผ้มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถประ งค์ คาใช้จาย
เ ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้จายใน ารประ วด รือแขงขัน คาม ร พ คาใช้จาย
ใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ์งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข้อง
ใน ารจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 106 ลาดับ
ที่ 20 ( านั ารศึ ษา)

โครง ารประ ันคณภาพ ถานศึ ษา
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนินโครง ารประ ันคณภาพ ถานศึ ษา โดย
มีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายเ ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดอบรม คาวั ดเครื่องเขียนและอป รณ์
ตางๆ คาของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวางและเครื่องดื่มคา มนาคณ
วิทยา ร คาเชาที่พั คาอา าร คาพา นะ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน ารฝึ
อบรมฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมของ
เจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 100 ลาดับที่ 3
( านั ารศึ ษา)
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โครง ารพัฒนาศั ยภาพผ้เรียน

จานวน

600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนินโครง ารพัฒนาศั ยภาพผ้เรียน โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายเ ี่ยว ับ ารใช้และต แตง ถานที่ฝึ อบรม คา
ใช้จายในพิธีเปิดและพิธีปิดอบรม คาวั ดเครื่องเขียนและอป รณ์ตางๆ คา
ของ มนาคณใน ารดงาน คาอา ารวางและเครื่องดื่มคา มนาคณ
วิทยา ร คาเชาที่พั คาอา าร คาพา นะ คาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน ารฝึ
อบรมฯ เป็นต้น
-เป็นไปตาม (ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 100 ลาดับที่ 5
( านั ารศึ ษา)
โครง ารม รรมทาง ารศึ ษา
จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนินโครง ารม รรมทาง ารศึ ษา โดยมีคา
ใช้จายประ อบด้วย คาเบี้ยเลี้ยง คาจ้างเ มายานพา นะ คาที่พั คา
อป รณ์ คาวั ด ฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไป
ราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แ ้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตาม (ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 100
ลาดับ ที่ 4 ( านั ารศึ ษา)
โครง ารรณรงค์ป้อง ันยาเ พติดใ ้แ เด็ และเยาวชน
จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนินโครง ารรณรงค์ป้อง ันยาเ พติดใ ้แ
เด็ และเยาวชน โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน ารฝึ อบรม คาใช้
จายเ ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด ารฝึ อบรม คาวั ดเครื่องเขียนและอป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
ประ าศนียบัตร คา มนาคณวิทยา ร คา มนาคณใน ารดงาน คาเชาที่
พั คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาอา าร คาพา นะคาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน
ารฝึ อบรมฯ เป็นต้น คาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 22
( านั ารศึ ษา)
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โครง ารวันเด็ แ งชาติ

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน โครง ารวันเด็ แ งชาติ โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จายใน ารจัดงาน คารับรองผ้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผ้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถประ งค์ คาใช้จายเ ี่ยว ับ ถานที่และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข้อง คาใช้จายใน ารประ วดและเเขงขัน คา
ม ร พ คาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ์งาน และคาใช้จายอื่น ที่จา
เป็นและเ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน เป็นต้น
-เป็นไปตาม (ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด ารแขงขน ีฬาและ าร งนั ีฬา เข้ารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 21
( านั ารศึ ษา)
โครง ารศิลป ัญจร
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน โครง ารศิลป ัญจร โดยมีคาใช้จาย
ประ อบด้วย คาใช้จายใน ารจัดงาน คารับรองผ้ที่ได้รับเชิญมารวมงานและผ้
มารวมประ อบ ิจ รรมตามวัตถประ งค์ คาใช้จายเ ี่ยว ับ ถานที่ คาใช้
จายใน ารประ วด รือแขงขัน คาใช้จายใน ารโฆษณาประชา ัมพันธ์
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นและเ ี่ยวข้องใน ารจัดงาน เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขน ีฬาและ าร งนั ีฬา เข้ารวม ารแขงขัน ีฬาของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 23
( านั ารศึ ษา)
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โครง าร งเ ริมคณภาพ ารจัด ารศึ ษาของ ถานศึ ษา

จานวน

85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน โครง าร งเ ริม ารจัด ารศึ ษาของ
ถานศึ ษา โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน ารฝึ อบรม คาใช้
จายเ ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายในพิธีเปิดและ
ปิด ารฝึ อบรม คาวั ดเครื่องเขียนและอป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ อบรม คา
ประ าศนียบัตร คา มนาคณวิทยา ร คา มนาคณใน ารดงาน คาเชาที่
พั คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาอา าร คาพา นะคาใช้จายอื่นที่จาเป็นใน
ารฝึ อบรมฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 106 ลาดับที่ 19
( านั ารศึ ษา)
โครง าร นับ นน ารจัด ารศึ ษาตามอัธยาศัยในเขตเทศบาล
จานวน

300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารดาเนิน โครง าร นับ นน ารจัด ารศึ ษาตาม
อัธยาศัยในเขตเทศบาล โดยมีคาใช้จายประ อบด้วย คาใช้จายใน ารฝึ
อบรม คาใช้จายเ ี่ยว ับ ารใช้และ ารต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาใช้จายใน
พิธีเปิดและปิด ารฝึ อบรม คาวั ดเครื่องเขียนและอป รณ์ตางๆ ใน ารฝึ
อบรม คาประ าศนียบัตร คา มนาคณวิทยา ร คา มนาคณใน ารดงาน คา
เชาที่พั คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาอา าร คาพา นะคาใช้จายอื่นที่จา
เป็นใน ารฝึ อบรมฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม และ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 107 ลาดับที่ 24
( านั ารศึ ษา)

น้า : 123/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

22,403,200 บาท

รวม

8,558,700 บาท

รวม

8,558,700 บาท

จานวน

6,560,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีใ ้แ พนั งาน
เทศบาลของ อง าธารณ ขฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

522,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของ
ผ้ดารงตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ ลางขึ้นไปและเงินเพิ่มอื่นๆ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
เงินประจาตาแ นง
จานวน

380,400 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ าร ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของพนั งานจ้าง พร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทน ใ ้
แ พนั งานจ้าง อง าธารณ ขฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)

จานวน

998,760 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จานวน

97,080 บาท

รวม

13,269,000 บาท

รวม

1,619,000 บาท

จานวน

144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอา า มัครบริบาลท้องถิ่นที่มี ิทธิได้รับคาตอบ
แทน ารจัดอบรม ลั ตรที่เ ี่ยว ับ ารดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาว เพื่อเป็นคาปวย ารชดเชย ารงานที่เ ียเวลาไป เพื่อ นับ นน ารปฏิบัติ
น้าที่ใน ารดแลผ้ งอายที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาล จานวน 2 คน ใน
อัตราคนละ 6,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25
มิถนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์ รป ครอง วนท้องถิ่นและ ารเบิ จาย พ.ศ. 2562
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
จานวน

800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา และพนั งานจ้าง ผ้ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช าร รือในวัน ยดราช าร ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
คาเชาบ้าน
จานวน

612,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้แ พนั งานจ้าง
ของ อง าธารณ ขฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ อง าธารณ ขผ้มี ิทธิเบิ
คาเชาบ้านได้ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจบัน ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

63,000 บาท

รวม

3,000,000 บาท

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร ของพนั งานเทศบาลล จ้าง
ประจาพนั งานจ้าง ของ อง าธารณ ขเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพา นะ คาลง
ทะเบียนใน ารฝึ อบรม ประชม รือ ัมมนา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรของ พนั งานเทศบาล และล จ้าง
ประจาของ อง าธารณ ข ผ้มี ิทธิเบิ ได้ตามตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังตอไปนี้ คาจ้างเ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้
ระทา ารตางๆ รวมทั้งคาจ้างเ มาทาของ รับ งของ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาถายเอ าร คาเบี้ยประ ัน คาเชาทรัพย์ ินฯลฯ และคาใช้
จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร

เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอันได้แ
ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ ( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ

รวม

7,800,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ล้อม)
วั ดงานบ้านงานครัว
จานวน

400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดงานบ้านงานครัว อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ม้อ ระทะ ะละมัง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ผงซั ฟอ บ น้ายา
ดับ ลิ่น ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภท
วั ดงานบ้านงานครัวตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ
ิ่งแวดล้อม)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

670,000 บาท

วั ด านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( อง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ล้อม)
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วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

5,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ อันได้แ วั ดคงทน เชน ชด
เครื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ้ว ระบอ ตวง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน าลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดวิทยา
ศา ตร์ รือ ารแพทย์ รายละเอียดประเภทวั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดโฆษณาและเผยแพร
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดเครื่องแตง าย
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเครื่องแตง ายอันได้แ วั ดคงทน เชน เครื่องแบบ
เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเครื่อง
แตง าย รายละเอียดประเภทวั ดเครื่องแตง ายตาม นัง ือ รม งเ ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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วั ดคอมพิวเตอร์

จานวน

450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ล้อม)
วั ดอื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดอื่น อันได้แ วั ดคงทน เชน มิเตอร์น้า,ไฟฟ้า, มอ
เรือ,ตะแ รง ัน วะ, ัวเชื่อมแ ๊ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดอื่น ตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่ าธารณะ เป็นไปตาม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

รวม

850,000 บาท

จานวน

325,000 บาท
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คาน้าประปา คาน้าบาดาล

จานวน

175,000 บาท

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

300,000 บาท

รวม

575,500 บาท

รวม

575,500 บาท

จานวน

56,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้าประปาของเทศบาล และในที่
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

าธารณะเป็นไปตาม
ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง

เพื่อจายเป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม เชน คาเทเล็ ซ์ คาวิทยติดตาม
ตัว คา ื่อ ารผานดาวเทียม คาใช้จายใน ารใช้ระบบ Internet คาตออายโด
เมนเนมและพื้นที่เ ี่ยวข้อง ับข้อมลออนไลน์ และคา ื่อ ารอื่นๆ ฯลฯ ( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1 คัน คณ มบัติ
และลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.2 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 130/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

17,000 บาท

จานวน

2,500 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.3 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่องราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.3 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาดใ ญ เชน ย
เครื่องยนต์ใ ม ปะผทา ียานพา นะทั้งคัน เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซม
ตามป ติ ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 131/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

2,234,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

420,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

420,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

350,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารป้อง ันและควบคมโรคไข้ วัดน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและควบคมโรคไข้ วัดน เชน คา
จัดซื้อน้ายาฆาเชื้อป้อง ันโรคไข้ วัดน คาจัดทา ื่อประชา ัมพันธ์โรคไข้ วัด
น และวั ดอป รณ์อื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 122 ลาดับ
ที่ 18 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
โครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบ้า ตามโครง าร ัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจา โรคพิษ นัขบ้า ตามพระปณิธานศา ตราจารย์ ดร. มเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ์อัครราช มารี รมพระศรี วางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครง ารป้อง ันและควบคมโรคพิษ นัขบ้าฯ เชน คา
ใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม
และคาจัดซื้อวัคซีนป้อง ันโรคพิษ นัขบ้า ฯ ( า รับ ัตว์) คาจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ์โรคพิษ นัขบ้ารวมทั้งคาวั ด อป รณ์ ที่จาเป็นของงาน ัตว์แพทย์
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 ม ราคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 122 ลาดับที่ 19
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 132/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,254,000 บาท

รวม

1,254,000 บาท

จานวน

715,000 บาท

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรท (ดีเซล) แบบมีชองวางด้าน ลังคน
ขับ จานวน 1 คัน คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์
ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 163 ลาดับ
ที่ 6.2 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 133/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เครื่องพนเคมี
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ติดตั้งบนรถยนต์
ชนิด 2 ัวพน จานวน 1 เครื่อง มีคณ มบัติดังนี้
1.เป็นเครื่องพนเคมีชนิดละออง (ULV) ใช้ติดตั้งบนรถยนต์ทางานด้วยเครื่อง
ยนต์เบนซิน 4 จัง วะ มี าลังเครื่องยนต์ ไมต่า วา 13 แรงม้า
2.มีเครื่องควบคมระยะไ ล ชนิดไร้ าย รือมี าย ถ้าเป็นชนิดมี ายต้องมี าย
เชื่อมตอมีความยาว ไมน้อย วา 5 เมตร โดยมีระบบปิด - เปิด เครื่องยนต์และ
ารเคมีทั้ง องระบบ
3.ใช้เครื่องอัดอา าศชนิดขับตรง แบบ มนอัด
4. ัวฉีดพน ามารถปรับทิศทางได้ตามแนวราบไมน้อย วา 180 องศา และ
ตามแนวตั้งไมน้อย วา 90 องศา
5. ามารถควบคมอัตรา ารไ ล มีอัตรา ารไ ลของ ารเคมีไมน้อย วา 25
ลิตร/ชั่วโมง
6.ถังบรรจ ารเคมีทาด้วยวั ดที่ทนตอ าร ัด รอนของ ารเคมี รือตัวทา
ละลายอื่นๆ ความจไมน้อย วา 60 ลิตร
7.ถังบรรจน้ามันเชื้อเพลิงทาด้วยวั ดที่ทนตอ าร ัด รอนของ ารเคมี รือตัว
ทาละลายอื่นๆความจไมน้อย วา 6 ลิตร
8.มีระบบน้าล้างเพื่อทาความ ะอาดทอพนน้ายาเคมีและ ัวพน ควบคม ารทา
งานด้วยรีโมทคอนโทรล คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 165 ลาดับ
ที่ 6.5 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน

500,000 บาท

น้า : 134/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

34,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

560,000 บาท

รวม

560,000 บาท

จานวน

560,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านั งาน จานวน 2
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.3 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา
ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.3 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอด นนเอ ชน
โครง ารพัฒนา าธารณ ขมลฐานในพื้นที่เขตชมชน/ มบ้าน
เพื่ออด นนชมชนใน ารขับเคลื่อนโครง ารพระราชดาริด้าน าธารณ ขใน
ิจ รรมตางๆ ใ ้มีความเ มาะ ม ับปญ าและบริบทของพื้นที่ เชน คาใช้
จายใน ารพัฒนาศั ยภาพด้าน าธารณ ขของประชาชนใน ารเพิ่มพนความ
ร้ ความ ามารถ ทั ษะของประชาชน คาใช้จาย า รับ ารอบรม าร
ประชม ัมมนา ารรณรงค์ ารเผยแพรประชา ัมพันธ์ รือ ิจ รรมอื่นที่
เ ี่ยวข้อง ับภาร ิจของโครง าร รายละเอียดตัวอยางตาม นัง ือ รม งเ ริม
ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 ร ฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 123 ลาดับที่ 22
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 135/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา และพนั งานจ้าง ผ้ได้รับคา ั่งใ ้ปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช าร รือในวัน ยดราช าร ตามอัตราที่ระเบียบฯ า นด ตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลา
ราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม)
ค่าใช้สอย

รวม

1,735,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ดังตอไปนี้ คาจ้างเ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้
ระทา ารตางๆ รวมทั้งคาจ้างเ มาทาของ รับ งของ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาถายเอ าร คาเบี้ยประ ัน คาเชาทรัพย์ ินฯลฯ และคาใช้
จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารคลินิ เบา วานความดัน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครง ารคลินิ เบา วานความดัน เชน คาใช้จายพิธี
เปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง เครื่องดื่ม คา
วั ด อป รณ์ที่จาเป็นใน ารอบรม ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 124 ลาดับที่ 24
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

น้า : 136/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,435,000 บาท

รวม

1,435,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
ต้เ ็บเอ าร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้เ ็บเอ าร ขนาดความ ว้างไมน้อย วา 90 ซม. ความ
ลึ ไมน้อย วา 40 ซม. ความ งไมน้อย วา 155 ซม. ด้านบนต้เป็นบานปิด
ระจ ปิดเปิดพร้อมด้วย ญแจล๊อค ภายในมีชั้นปรับระดับ ได้จานวน 2
แผน ด้านลางของต้เป็นบานเลื่อนทึบ พร้อมด้วย ญแจล๊อค ภายในมีชั้นปรับ
ระดับได้จานวน 2 แผน คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 163 ลาดับที่ 6.1
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถพยาบาลฉ เฉิน
เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉ เฉิน (รถ ระบะ) ปริมาตร ระบอ บไมต่า
วา 2,400 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 110 ิโลวัตต์ จานวน 1
คัน
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 163 ลาดับที่ 6.2
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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ครภัณฑ์วิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
เครื่อง ลั่นน้า

จานวน

40,000 บาท

จานวน

385,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ลั่นน้าบริ ทธิ์ รายละเอียดดังนี้
- าลังผลิตน้า/รอบ ไมน้อย วา 3.5 ลิตร/3 ซม. ( ลั่นได้ตอเนื่อง)
- ขนาดเครื่อง ความ ว้างไมน้อย วา 223 มิลลิเมตร ความยาวไมน้อย
วา 321 มิลลิเมตร ความ งไมน้อย วา 420 มิลลิเมตร
- น้า นั ไมน้อย วา 4.8 ิโล รัม
- ความยาว าย (เมตร) ไมน้อย วา 1.5 เมตร
- ม้อต้มน้าร้อนมีประ ิทธิภาพ งผลิตด้วยพลา ติ เ รดอา าร ผาน
มาตรฐานอา ารและยา (FDA) ทนความร้อน งปลอดภัยด้วยระบบ ารตัดไฟ
แบบอัตโนมัติ 2 ชั้น คือเมื่อ าร ลั้นเ ร็จ มบรณ์ และเมื่อ ระแ ไฟฟ้าเ ิน
พิ ัดจึงมั่นใจใน ารใช้งาน คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับ
ที่ 6.4 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
เครื่องนึ่งฆาเชื้อ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆาเชื้อระบบ Vacuum ญญา าศ (ความ
แ ้ง 100%) ระบบทาแ ้งและทาแ ้งซ้า ขนาดไมน้อย วา 50 ลิตร ตั้ง
พื้น เคลื่อนที่ได้ ้องนึ่ง ว้างไมน้อย วา 12 นิ้ว น้า นั ไมน้อย วา
84 ิโล รัม ขนาดลึ ไมน้อย วา 45 ซม. ว้างไมน้อย วา 60 ซม. งไมน้อย
วา 98 ซม. ระบบควบคม PCB แผงวงจรไฟฟ้า โปรแ รมเลือ อณ ภมิ
และลั ษณะ ีบ อ ไฟฟ้าไมน้อย วา 3,000 Watt 14 Amp
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164 ลาดับที่ 6.4
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปี ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม และ องชาง ดังนี้
อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม 6 อัตรา จานวนเงิน 986,560 บาท
1.นั วิชา าร ขาภิบาล จานวน 5 อัตรา
2.เจ้าพนั งาน าธารณ ข จานวน 1 อัตรา
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
องชาง 16 อัตรา จานวนเงิน 3,986,040 บาท
1. ัว น้าฝาย ารโยธา จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้าฝายชาง ขาภิบาล จานวน 1 อัตรา
3.นายชางโยธา จานวน 5 อัตรา
4.นายชางไฟฟ้า จานวน 2 อัตรา
5.วิศว รโยธา จานวน 1 อัตรา
6. วิศว รเครื่อง ล จานวน 1 อัตรา
7. วิศว ร ขาภิบาล จานวน 1 อัตรา
8. นั วิชา าร ขาภิบาล จานวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนั งานวิทยาศา ตร์ จานวน 1 อัตรา
9. เจ้าพนั งาน วน าธารณะ จานวน 2 อัตรา
( องชาง)
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

รวม

36,683,980 บาท

รวม

36,623,980 บาท

รวม

36,623,980 บาท

จานวน

4,972,600 บาท
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

36,000 บาท

จานวน

2,650,920 บาท

จานวน

10,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารของ องชางตั้งแตประเภทอานวย
ารท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่น
ระดับต้น ัว น้าฝาย ารโยธา และ ัว น้าฝายชาง ขาภิบาล รวมจานวน 2
อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
คาจ้างล จ้างประจา
เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้างประจาปี ดัง
นี้
1. เงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้างประจาปี จานวน 8
อัตรา เป็นเงิน 1,609,920 บาท ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
2.เงินคาจ้างของล จ้างประจาพร้อมเงินปรับปรงคาจ้างประจาปี จานวน 4
อัตรา เป็นเงิน 1,041,000 บาท ( องชาง)
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆของล จ้างประจา
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของล จ้างประจา รณีคาจ้างเต็มขั้น ( อง
าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

26,271,960 บาท

จานวน

2,682,420 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง ดัง
นี้
1.คาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง อง าธารณ
ขและ ิ่งแวดล้อม จานวน 117 อัตรา เป็นเงิน 13,557,960
บาท
2.คาตอบแทนพร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง อง
ชาง จานวน 111 อัตรา เป็นเงิน12,714,000 บาท
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้าง ดังนี้
1.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างของ อง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดล้อม จานวน 1,416,600 บาท
2.เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างของ อง
ชาง จานวน 1,265,820 บาท ซึ่งเบิ ใ ้ผ้มี ิทธิได้รับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 141/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

งบดาเนินงาน

รวม

60,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

รวม

37,355,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,655,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั และคาใช้จายอื่นๆใ ้แ พนั งานเทศบาล และพนั งาน
จ้าง ซึ่งได้รับคา ั่งใ ้เดินทางไปราช ารตาม ิทธิ เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ( องชาง )

งานไฟฟ้าถนน

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารรั ษาความปลอดภัยทางถนน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารรั ษาความปลอดภัยทางถนน เชน คาทาเครื่อง
มายจราจร และปรับปรงแ ้ไข ิ่งจาเป็นในด้าน ารจราจร และ ารดาเนิน
ารจัดระเบียบ าร ัญจรไปมาของยานพา นะในเขตเทศบาล และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จาเป็น า รับโครง ารนี้
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 94 ลาดับที่ 113
( องชาง)
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ค่าวัสดุ
วั ดไฟฟ้าและวิทย

รวม

5,155,000 บาท

จานวน

1,800,000 บาท

จานวน

3,355,000 บาท

รวม

31,700,000 บาท

รวม

2,500,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)

วั ด อ ร้าง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด อ ร้างตางๆ อันได้แ วั ดคงทน เชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ี ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ทอน้าและอป รณ์ประปา ทอตางๆ ทอน้า
บาดาล ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด อ ร้าง รายละเอียดประเภทวั ด อ
ร้างตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท (ดีเซล) แบบบรรท น้า ขนาด 6 ตัน 6
ล้อ ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 6,000 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า
วา 170 ิโลวัตต์ จานวน 1 คัน
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166 ลาดับ
ที่ 7.3 ( องชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

29,200,000 บาท

จานวน

7,200,000 บาท

คา อ ร้างทางเดินเท้า พร้อมติดตั้งโคมไฟ อง วาง
จานวน
(ริมถนน ขาภิบาล 2 บริเวณ ะพานข้ามคลองอ้อมน้อย น้าร้านนิ า ยนต์ไป
ถึง ะพานข้ามคลองศรี าราญฯ)

10,000,000 บาท

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณป าร
คา อ ร้างศาลาที่พั ผ้โดย าร
(ริมถนนจด ยดรถประจาทาง ภายในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย)
เพื่อจายเป็นคา อ ร้างศาลาที่พั ผ้โดย าร โครง ร้างเ ล็ จานวน 24 จด
รายละเอียดตามแบบรปราย ารที่ า นด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 89 ลาดับที่ 88
( องชาง)
คา อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค

เพื่อจายเป็นคา อ ร้างทางเดินเท้า ว้างประมาณ 1.20 เมตร ยาว
ประมาณ 1,440.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟ อง วาง รายละเอียดตามแบบ
รปราย ารที่ า นด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 87 ลาดับที่ 80
( องชาง)

คา อ ร้างและปรับปรงทางเดินเท้า
จานวน
(ริมถนนเพชรเ ษม บริเวณซ้มเฉลิมพระเ ียรติ ด้านติดเขต นองแขม ถึงซ้มเฉลิม
พระเ ียรติด้านติดตาบลอ้อมใ ญ)
เพื่อจายเป็นคา อ ร้างและปรับปรงทางเดินเท้าริมถนน ความ ว้างความยาว
ตาม ภาพ รือคิดเป็นพื้นที่รวมไมน้อย วา 45,000.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบรปราย ารที่ า นด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 87 ลาดับที่ 79
( องชาง)

12,000,000 บาท
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งานสวนสาธารณะ

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

30,802,100 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,010,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,010,000 บาท

จานวน

16,960,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารอนรั ษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจา พระราชดาริฯ
เพื่อจายเป็นคาอป รณ์ตางๆใน ารอบรมจัด ิจ รรม คาอา าร คาเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยา ร คา มนาคณ คาวั ดโฆษณาและเผยแพรและคาใช้
จายอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4
/ว164 ลงวันที่ 26 ม ราคม 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 137 ลาดับ
ที่ 10 ( องชาง)

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มาเขียนโปรแ รม าเร็จรปใน ารจัดเ ็บคาธรรมเนียม
ใบอนญาต คาเข้าป นัง ือ คารับวาร ารคาจัดทาป้าย ประชา ัมพันธ์ คา
เชาทรัพย์ ิน คาเชาที่ดิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ
อาทิ คาธรรมเนียมรังวัด อบเขตที่ดิน คาจ้างเ มาบริ ารตาง ๆ เชน คา
าจัดขยะมลฝอยทั่วไป มลฝอยติดเชื้อ มลฝอยอันตรายจา ชมชน คาติดตั้ง
าธารณปโภค เบี้ยประ ันภัย ฯลฯ ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารคลอง วยน้าใ ปลอดภัยมลพิษ

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครอ้อม
น้อย เชน จัดอบรม คาตอบแทนวิทยา ร คาต แตง ถานที่ คาวั ด
อป รณ์ คาอา ารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 138 ลาดับที่ 12
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
โครง ารป๋ยชีวภาพรั ษา ิ่งแวดล้อม
จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารคลอง วยน้าใ ปลอดภัยมลพิษ เชน คาใช้จาย
ใน ารจ้างเ มาดแลทาความ ะอาด ค คลอง าธารณะภายในเขต
เทศบาล และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น า รับโครง ารนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 136 ลาดับที่ 5
( องชาง)

โครง ารธนาคารขยะในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารป๋ยชีวภาพฯ เชน ารจัดซื้อ า น้าตาล ถัง
มั ถังที่วางใ เศษอา าร มล ัตว์ ขวดบรรจ วั ดอป รณ์ที่ใช้โครง ารป๋ย
ชีวภาพ า รับใช้ใน ารทาน้ายาดับ ลิ่น และทา าร มั ป๋ยชีวภาพ รวมถึง
คาใช้จายใน ารฝึ อบรมเ ี่ยว ับ ารผลิตป๋ยชีวภาพเป็นคาใช้จายในพิธี
เปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวั ดอป รณ์ที่ใช้ใน ารอบรมคาวั ดโฆษณาและเผยแพร คาจ้างเ มา
ยานพา นะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 139 ลาดับ
ที่ 15 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
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โครง ารรณรงค์รั ษาความ ะอาด

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

10,792,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารรณงค์รั ษาความ ะอาดฯ เชน คาจัดทา
ป้ายรณรงค์รั ษาความ ะอาด ต้คัดแย ขยะ ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น
เพื่อใช้ในโครง ารรณรงค์รั ษาความ ะอาด
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 139 ลาดับที่ 16
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

โครง าร งเ ริม ารคัดแย ขยะใน ถานประ อบ าร
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง าร งเ ริม ารคัดแย ขยะใน ถานประ อบ
ารฯ รวมถึงคาใช้จายใน พิธีเปิด-ปิด คาตอบแทนวิทยา รคาอา าร ลาง
วัน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 138 ลาดับ
ที่ 14 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

โครง าร งเ ริม ารจัด ารขยะในชมชน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง าร งเ ริม ารจัด ารขยะในชมชน เชน ื่อ
และวั ดใน ารรณรงค์ประชา ัมพันธ์ รวมถึงคาใช้จายใน ารพิธีเปิด-ปิด คา
ตอบแทนวิทยา ร คาอา าร ลางวัน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 138 ลาดับที่ 13
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,792,100 บาท

จานวน

9,820,000 บาท

ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท จานวน 3 ราย าร ดังนี้
1.รถบรรท (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 2,000 ซี
ซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 90 ิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
แบบมีชองวางด้าน ลังคนขับ จานวน 1 คัน เป็นเงิน 652,000
บาท คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166 ลาดับ
ที่ 7.3 ( องชาง)
2. รถบรรท (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 2,000 ซี
ซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 90 ิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
แบบมีชองวางด้าน ลังคนขับ จานวน 1 คัน ราคา 652,000 บาท พร้อม
ลังคารถบรรท ขนาด 1 ตัน ( ลังคาอลมิเนียม) ราคา 16,000 บาท รวม
เป็นเงิน 668,000 บาท คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166 ลาดับ
ที่ 7.3 ( องชาง)
3. รถยนต์บรรท น้า แบบอเน ประ งค์ จานวน 1 คัน เป็นเงิน 8,500,000
บาท ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 บ 4 จัง วะ มี าลังแรงม้า ง ด
ไมน้อย วา 240 แรงม้า ที่รอบไมเ ิน 2,800 รอบ/นาที ตอนท้าย ลังเ ๋งติด
ตั้งต้บรรท น้ามีปริมาตรความจไมน้อย วา 12,000 ลิตร แบบถัง ถังบรรท
น้า ร้างด้วย แตนเล มีความ นาไมน้อย วา 3 มิลลิเมตร ปม บน้า ทาด้วย
เ ล็ ลอ มีขนาดทอดดน้า 3 นิ้ว ขนาด ทอ งน้า 3 นิ้ว ประ ิทธิภาพ าร บ
น้าของปม บน้ามีอัตรา าร บ ง ง ดไมน้อย วา 1,800 ลิตร/นาที ามารถ
ทาแรงดันได้ ง ดไมน้อย วา 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว ปม บน้า เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับมาตรฐาน CE ชดถังบรรจน้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคณภาพ ผลิตจา โรง
งานที่ งเ ริมนวัต รรม รืออนรั ษ์พลังงาน รือเป็นมิตรตอ ิ่งแวด
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ล้อม (ISO :14001) และ(ISO: 9001) รือตามมาตรฐาน ซีอี และอป รณ์ท
ชนิดเป็นของใ มไมเคยใช้งานมา อนคณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้อง
ตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166 ลาดับ
ที่ 7.3 ( องชาง)

รถบรรท ขยะแบบเปิดข้างเทท้าย

จานวน

950,000 บาท

จานวน

17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรท ขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จานวน 1 คัน มี
คณลั ษณะดังนี้
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไมต่า วา 2,400 ซีซี รือ าลังเครื่อง
ยนต์ ง ดไมต่า วา 110 ิโลวัตต์
แบบเปิดข้างเทท้าย
- ต้บรรท มลฝอยมีขนาดความจของต้ไมน้อย วา 3 ลบ.ม
- พื้นตัวถังทาด้วยแผนเ ล็ อาบ ัง ะ ี นาไมน้อย วา 2 มม.
- มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ 2 บาน
- มีประตเปิด-ปิด ชนิดล๊อคได้ 2 บาน
- ย เทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ามารถควบคมได้จา ้องโดย าร
- มีอป รณ์ ัญญาณไฟ
คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่
7.1 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับ านั งาน จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 167 ลาดับ
ที่ 7.10 ( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
เครื่องพิมพ์
จานวน

2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18
น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 167 ลาดับ
ที่ 7.10 ( องชาง)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 167 ลาดับ
ที่ 7.10( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน

2,500 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

รวม

5,750,260 บาท

รวม

4,435,860 บาท

รวม

4,435,860 บาท

จานวน

3,138,720 บาท

จานวน

79,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีใ ้พนั งาน
เทศบาล ของ อง วั ดิ าร ังคม จานวน 10 อัตรา ดังนี้
1. ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ังคม จานวน 1 อัตรา
2. ัว น้าฝายพัฒนาชมชน
จานวน 1 อัตรา
3. ัว น้าฝาย ังคม งเคราะ ์
จานวน 1อัตรา
4. นั ังคม ังเคราะ ์
จานวน 2 อัตรา
5. นั พัฒนาชมชน
จานวน 3 อัตรา
6. เจ้าพนั งานธร าร
จานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาลและเงินเพิ่มคา
ตอบแทนรายเดือนของผ้ดารงตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ ลาง
ขึ้นไปและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนั งานเทศบาล
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)
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เงินประจาตาแ นง

จานวน

103,200 บาท

จานวน

1,041,960 บาท

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจาตาแ นงของผ้บริ ารของ อง วั ดิ าร ังคม ตั้งแต
ประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้นขึ้นไป อันได้แ ตาแ นงผ้อานวย าร อง
วั ดิ าร ังคม และตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับต้น จานวน 2
อัตรา รวม 3 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)

คาตอบแทนพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรงคาตอบแทนประจาปีใ ้แ พนั งาน
จ้าง ของ อง วั ดิ าร ังคม อันได้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 5
อัตรา และพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา รวม 7 อัตรา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและคาตอบแทนพิเศษใ ้ ับพนั งาน
จ้างของ อง วั ดิ าร ังคมผ้มี ิทธิได้ตามระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

รวม

1,076,900 บาท

รวม

171,900 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

132,000 บาท

จานวน

29,900 บาท

รวม

350,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจาและพนั งานจ้างผ้ได้รับคา ั่งใ ้ออ ปฏิบัติงานนอ
เวลาราช าร ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( อง วั ดิ าร ังคม)
คาเชาบ้าน
เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ อง วั ดิ าร ังคมผ้มี ิทธิ
เบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( อง วั ดิ าร ังคม)

เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร
เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตรของพนั งานเทศบาล และล จ้าง
ประจา อง วั ดิ าร ังคมของผ้ที่มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ ารเ ี่ยว ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ( อง วั ดิ าร ังคม)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างใ ้บคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารอยาง นึ่งอยางใดใ ้แ
เทศบาล เชน คาถายเอ าร คาเย็บ นัง ือ คาโฆษณาและเผยแพร คาจ้าง
เ มาแรงงานบคคลภายนอ ใ ้ ระทา ารตางๆ รวมทั้งคาจ้างเ มาทาของ รับ
งของ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประ ัน คาเชาทรัพย์ ินฯ
ลฯ และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของรายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง
บริ ารตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

555,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ ผ้บริ ารท้องถิ่น ผ้
ชวยผ้บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาเทศบาล พนั งานเทศบาล ล จ้าง
ประจา และพนั งานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ( อง
วั ดิ าร ังคม)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
เพื่อจายเป็นคาบารงรั ษาและซอมแซม เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอา าศ คาซอมแซมบารงรั ษายานพา นะอันได้แ
ซอมป ติและซอม ลาง และบารงรั ษาและซอมแซมครภัณฑ์อื่นที่
ชารด ทรัพย์ ินตางๆ ที่ชารดเ ีย ายใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบารงรั ษาเพื่อใ ้ใช้งานได้ตามป ติ) เป็นไปตามตาม นัง ือ
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 ( อง วั ดิ าร
ังคม)
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย อันได้แ วั ดคงทน เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน, ัวแร้งไฟฟ้า,เครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
ิ้นเปลือง เชน ฟิว ์ เทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ฯลฯ วั ด
อป รณ์ประ อบและอะไ ล เชน ดอ ลาโพง แผงวงจร ผังแ ดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดไฟฟ้าและวิทย รายละเอียดประเภทวั ด
ไฟฟ้าและวิทยตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง วั ดิ าร ังคม)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง วั ดิ าร ังคม)

วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง
วั ดิ าร ังคม)
วั ดคอมพิวเตอร์

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

237,500 บาท

รวม

237,500 บาท

จานวน

17,500 บาท

จานวน

28,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
เ ้าอี้
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเ ้าอี้ านั งาน ระดับ 3-6 จานวน 5 ตัว คณ มบัติและ
ราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่
ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.2 ( อง วั ดิ าร ังคม)
เครื่องทาลายเอ าร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทาลายเอ าร จานวน 1 เครื่อง แบบตัด
ตรง ทาลายครั้งละ 20 แผน คณ มบัติและราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ านั งบประมาณ ใ ้แ งาน ารเงินฯ จานวน 1 เครื่อง
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.2 ( อง วั ดิ าร ังคม)
เครื่องพิมพ์บัตร
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตร พี วี ซี จานวน 1 ตัว คณ มบัติและ
ราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่
ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.2 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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โต๊ะทางาน

จานวน

5,000 บาท

จานวน

56,000 บาท

จานวน

16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว คณ มบัติและราคา
อยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้
เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.2 ( อง วั ดิ าร ังคม)
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจั รยานยนต์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจั รยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน 1
คัน คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.1 ( อง วั ดิ าร ังคม)

ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบค านั งาน จานวน 1
เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168 ลาดับ
ที่ 8.3 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

จานวน

15,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/คา ั่งควบคม ารทางานซอ
ฟแวร์ า รับใช้รองรับอป รณ์อานบัตรแบบอเน ประ งค์ คณ มบัติและ
ราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่
ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 8.3 ( อง วั ดิ าร ังคม)
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาด
ใ ญ เชน ซอมเครื่องยนต์ ชวงลาง เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซมตาม
ป ติ ( อง วั ดิ าร ังคม)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

3,490,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,990,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,990,000 บาท

จานวน

600,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาชมชน ัมพันธ์
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาชมชน ัมพันธ์ เชน คา
ต แตง ถานที่ คารับรองและพิธี าร พิธีเปิด-ปิด ารแขงขัน คา
อา าร อา ารวางและเครื่องดื่ม า รับนั ีฬา เจ้า น้าที่ รวมทั้งแข รับ
เชิญ คาตอบแทน รรม ารตัด ิน เจ้า น้าที่เทคนิคประเภท ีฬาตางๆ คาชด
ีฬา คาอป รณ์ ีฬา คาเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และเ รียญรางวัล า รับนั
ีฬาและทีมที่ชนะ ารแขงขัน ีฬา คาปรับปรง นาม และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 127 ลาดับที่ 4
( อง วั ดิ าร ังคม)
โครง ารจัดประชมคณะ รรม ารชมชน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารจัดประชมคณะ รรม ารชมชน เชน คาตอบ
แทนวิทยา ร คารับรองคณะ รรม ารชมชน คาอา าร อา ารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวั ดอป รณ์ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 128 ลาดับ
ที่ 7 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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โครง ารชวยเ ลือผ้ด้อยโอ า คนไร้ที่พึ่งทาง ังคมประชาชนผ้ประ บความ
เดือดร้อน

จานวน

30,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

โครง ารฝึ อบรม ัมมนาและศึ ษาดงานเพื่อพัฒนาคณะ รรม ารและเครือขาย จานวน
ชมชน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารชวยเ ลือผ้ด้อยโอ า คนไร้ที่พึ่งทาง ังคม
ประชาชนผ้ประ บความเดือดร้อน ได้แ เครื่องอปโภค บริโภค และของใช้ที่
จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 129 ลาดับ
ที่ 11 ( อง วั ดิ าร ังคม)

โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ ตรีในชมชน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพ ตรีในชมชน ได้แ คา
ตอบแทนวิทยา าร คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาพา นะ คาที่
พั คาของที่ระลึ คาใช้จายอื่นที่จาเป็น า รับโครง ารนี้
- เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 128
ลาดับ ที่ 9 ( อง วั ดิ าร ังคม)

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารอบรม ัมมนา ศึ ษาดงาน เพื่อพัฒนาคณะ
รรม ารและเครือขายชมชน โดยจายเป็นคาตอบแทน วิทยา ร คา
พา นะ คาวั ด คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึ คาที่
พั และคาใช้จายอื่นๆ ที่เ ี่ยวข้อง ับโครง ารนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 128
ลาดับ ที่ 8 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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โครง ารพัฒนาคณภาพชีวิต ผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ปวยเอด ์

จานวน

400,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารพัฒนาคณภาพชีวิต ผ้ งอาย ผ้พิ าร ผ้ปวย
เอด ์ เชน คาใช้จายใน ารจัด ารประชม คาใช้จายใน ารฝึ อบรม คาวั ด
ตางๆ คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
ใน ารฝึ อาชีพแ ผ้ งอาย ผ้พิ าร และผ้ปวยเอด ์ และคาใช้จีายอื่นๆที่จา
เป็นตามโครง ารนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 127 ลาดับ
ที่ 6 ( อง วั ดิ าร ังคม)
โครง ารพัฒนาคณภาพชีวิตเด็ และเยาวชน
เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารพัฒนาคณภาพชีวิตเด็ และเยาวชน เชน คา
วั ด คาตอบแทนวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม คา
พา นะ และคาใช้จายอื่นที่จาเป็น า รับโครง ารนี้
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและ
ารเข้ารับ ารฝึ อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 127 ลาดับ
ที่ 5 ( อง วั ดิ าร ังคม)
โครง าร ารวจและจัดเ ็บข้อมลพื้นฐานใน ารจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลนครอ้อมน้อย
เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ารประชมชี้แจงผ้จัดเ ็บข้อมล คาตอบแทน
วิทยา ร คาวั ดอป รณ์ คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นที่จาเป็น า รับโครง ารนี้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 129 ลาดับ
ที่ 10 ( อง วั ดิ าร ังคม)
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งบลงทุน

รวม

1,500,000 บาท

รวม

1,500,000 บาท

จานวน

1,500,000 บาท

รวม

3,270,240 บาท

รวม

3,270,240 บาท

รวม

3,270,240 บาท

จานวน

3,186,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปี ใ ้แ พนั งาน
เทศบาลของ อง ารศึ ษา
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
( านั ารศึ ษา)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
จานวน

84,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โครง ารปรับปรงใต้อาคารอเน ประ งค์เทศบาลนครอ้อมน้อย
เพื่อจายเป็นคาปรับปรงใต้อาคารอเน ประ งค์เทศบาลนครอ้อมน้อยเป็น ้อง
อเน ประ งค์ า รับประชาชนและเยาวชน พื้นที่ ว้างยาวตาม ภาพ รือคิด
เป็นพื้นที่รวมไมน้อย วา 736 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรปราย ารที่
า นด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 98 ลาดับที่ 4
( อง วั ดิ าร ังคม)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานเทศบาลและเงินเพิ่ม
อื่นๆ ของพนั งานเทศบาล ( านั ารศึ ษา)
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งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

5,575,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,520,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,520,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารแขงขัน ีฬาฟตซอล
เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาฟตซอล เชน คาวั ด านั
งาน คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาเ รียญรางวัล คาถ้วยรางวัล คาอา าร คา
อา ารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 133 ลาดับ
ที่ 14 ( านั ารศึ ษา)
โครง ารจัด ารแขงขัน ีฬานั เรียนอนบาลอ้อมน้อยคัพ
เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครง ารจัด ารแขงขัน ีฬาฯ เชน คาวั ด านั งาน คา
ใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาเ รียญรางวัล คาถ้วยรางวัล คาอา าร คาอา ารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 130 ลาดับ
ที่ 2 ( านั ารศึ ษา)
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โครง าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬานั เรียนใน ัง ัด อปท. ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

จานวน

1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬา เชน คาวั ด
ใน ารเตรียมทีมนั ีฬาของเทศบาลและ งนั ีฬาเข้ารวม ารแขงขันใน
ราย ารที่ นวยงานอื่น รือ นวยงานในเทศบาลจัดขึ้น เป็นคาอา าร
และ เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พั คาพา นะ คาวั ด อป รณ์ ีฬา คาชด
ีฬา ทั้งของนั ีฬา และเจ้า น้าที่ คาวิทยา ร คาตอบแทนผ้ฝึ อนภาย
นอ คาใช้จายอื่นๆที่
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 130 ลาดับ
ที่ 1 ( านั ารศึ ษา)
โครง าร งเ ริม ีฬา ความเป็นเลิศ
จานวน

700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง าร งเ ริม ีฬา ความเป็นเลิศ เชน คาตอบ
แทนผ้ฝึ อน รรม ารตัด ิน เจ้า น้าที่ คา มนาคณวิทยา ร คาวั ด านั
งาน คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด ารแขงขัน ารอบรม คาเ รียญรางวัล คาถ้วย
รางวัล เงินรางวัล คาวั ดอป รณ์ คาอา าร คาอา ารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 130 ลาดับที่ 3
( านั ารศึ ษา)
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โครง าร งเ ริมและ นับ นนนั ีฬาเข้ารวม ับ นวยงานอื่น

จานวน

200,000 บาท

รวม

3,055,700 บาท

รวม

3,055,700 บาท

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง าร งเ ริมและ นับ นนนั ีฬาเข้ารวม ับ
นวยงานอื่น เชน คาวั ดใน ารเตรียมทีมนั ีฬาของเทศบาลและ งนั ีฬา
เข้ารวม ารแขงขันในราย ารที่ นวยงานอื่น รือ นวยงานในเทศบาลจัด
ขึ้น เป็นคาอา ารและ เครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พั คาพา นะ คา
วั ด อป รณ์ ีฬา คาชด ีฬา ทั้งของนั ีฬา และเจ้า น้าที่ คาวิทยา ร คา
ตอบแทนผ้ฝึ อนภายนอ คาใช้จายอื่นๆที่
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายคาใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬาเข้ารวมแขงขัน ีฬาขององค์ ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 133 ลาดับที่ 13
( านั ารศึ ษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ านั งาน
ระดานไวท์บอร์ด
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ระดานไวท์บอร์ด 2 น้า จานวน 4 ชด า รับอาคาร
นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ระดาษไวท์บอร์ด 2 น้า
- พลิ ได้ มีแมเ ล็ ขาตั้งล้อเลื่อน
- ขนาดไมน้อย วา 120x200 ซม.
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)
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เ ้าอี้นวม

จานวน

47,500 บาท

จานวน

120,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เ ้าอี้นวม แบบมีพนั พิง พร้อมผ้าคลม จานวน 50
ตัว า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทองโดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- เ ้าอี้นวม แบบมีพนั พิง พร้อมผ้าคลม
- โครง ร้างเป็นเ ล็ ลองชดโครเมี่ยม
- ขนาดไมน้อย วา ว้าง 40xลึ 40x ง 80 ซม.
- มีจ ยางรองขาเ ้าอี้ทั้ง 4 ขา
- มีเ ล็ เชื่อมตอ ันระ วางขาทั้ง 2 ขา
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

เครื่องปรับอา าศ
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอา าศ เครื่องปรับอา าศ แบบแย วนพร้อม
ขนาดไมน้อย วา 30,000 บีทีย พร้อมติดตั้ง จานวน 3 เครื่องๆละ 40,200
บาท เป็นเงิน 120,600 บาท า รับติดตั้งในอาคาร นาม ีฬาคลัง
ทอง คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 166/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะทางาน

จานวน

19,000 บาท

จานวน

53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะทางานเ ล็ 4 ลิ้นชั พร้อมเ ้าอี้ จานวน 2
ตัวๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท า รับอาคาร นาม ีฬาคลัง
ทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานเ ล็ 4 ลิ้นชั พร้อมเ ้าอี้
- โต๊ะขนาดไมน้อย วา 75x75x120 ซม
- เ ้าอี้ แบบมีพนั พิง ขาล้อเคลื่อน 5 แฉ ปรับ ง-ต่า-เอน ได้ด้วยโช๊ค
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

โต๊ะพับอเน ประ งค์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โต๊ะพับอเน ประ งค์ จานวน 20 ตัว า รับอาคาร
นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- โต๊ะพับอเน ประ งค์
- ขนาดไมน้อย วา 75x75x180 ซม
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 167/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

โต๊ะรับแข
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ชดโต๊ะรับแข พร้อมเ ้าอี้ จานวน 1 ชด า รับอาคาร
นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- ชดโต๊ะรับแข พร้อมเ ้าอี้
- มีขนาด 3 ที่นั่ง ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 60x160x78 ซม. จานวน 1 ตัว
พร้อมที่วางแขน
- มีขนาด 1 ที่นั่ง ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 60x60x78 ซม. จานวน 2 ตัว
พร้อมที่วางแขน
- มีขนาดโต๊ะ ลาง น้าโต๊ะเป็น ระจ ( ว้าง ยาว ง) ประมาณ 40x80x45
ซม. จานวน 1 ตัว
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

35,000 บาท

น้า : 168/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

พัดลมอต า รรม

จานวน

366,200 บาท

จานวน

37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ พัดลม พร้อมติดตั้ง จานวน 24 เครื่อง า รับอาคาร
นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
2.1 พัดลมอต า รรม จานวน 6 เครื่อง
- ขนาดไมน้อย วา 22 นิ้ว
- แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง และ ายอป รณ์พวงตอ
- ามารถปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ
- ามารถปรับ าย ซ้าย-ขวา ได้
2.2 พัดลมอต า รรม จานวน 18 เครื่อง
- ขนาดไมน้อย วา 30 นิ้ว
- แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง และ ายอป รณ์พวงตอ
- โครง ร้างทาจา เ ล็ คณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- มอเตอร์ใช้ระบบล ปืน
- ใบพัดเป็นอลมิเนียม ลอทั้งใบ เ ียงเงียบเบา
- ขาแขวนผนังปรับระยะได้ ลายระดับ
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับมม ายได้ 90 องศา
- ินค้าได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต า รรม มอ .
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

โพเดี่ยม
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โพเดี่ยม จานวน 2 ชด า รับอาคาร นาม ีฬาคลัง
ทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- โพเดี้ยม า รับ ลาวรายงาน
- ขนาดไมน้อย วา 60x60x110 ซม.
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.1 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 169/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์ ารเ ษตร
เครื่องพนยา

จานวน

70,000 บาท

จานวน

27,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องพนยา จานวน 1 ชด โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
แบบ Walking boom ขนาดความจของถังประมาณ 1,000 ลิตร ายฉีดยาง
ร ประมาณ 8.5 มม. โครง ร้างทาจา แตนเล ัวฉีดแบบปรับน้ายา
ได้ ประมาณ 3 ัว/ชด า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.5 ( านั ารศึ ษา)
เครื่อง วานป๋ย
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่อง วานป๋ย จานวน 1 เครื่อง โดยมีคณลั ษณะ ดัง
นี้
แบบเข็น 2 ล้อ ขนาดความ ว้างไมน้อย วา 1.25 เมตร โครง ร้างทาจา
แตนเล ถังใ ป๋ยทาด้วยพลา ติ อยางดี ความจป๋ยประมาณ 20
ิโล รัม า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือ
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตาม
ท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับที่ 9.5
( านั ารศึ ษา)

น้า : 170/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

รถตัด ญ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถตัด ญ้า พร้อมอป รณ์ จานวน 1 ชด า รับอาคาร
นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
แบบนั่งขับ 3 พวง ตัดแบบแย อิ ระ จานวน 1 เครื่อง ประ อบด้วย
- ชดเวอร์ดิคัท า รับซอย ญ้า พรวนดิน จานวน 3 ชิ้น
- ชดตะ ร้าเ ็บเศษ ญ้า จานวน 3 ชิ้น
- ชด ลังคา ันแดด จานวน 1 ชิ้น
- พร้อมอป รณ์ที่เ ี่ยวข้องฯ
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.5 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

894,000 บาท

น้า : 171/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย
เครื่องขยายเ ียง
า รับประจา นาม ีฬาคลังทอง
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องขยายเ ียง พร้อมอป รณ์พวงตอ และติด
ตั้ง จานวน 1 ชด โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- เครื่องขยายเ ียง พร้อมอป รณ์พวงตอ และติดตั้ง
- ต้ลาโพง เ ียง ลาง จานวน 8 ใบ
- ต้ซับเบ จานวน 8 ใบ
- ครอ ดิจิตอล พร้อมแร็ค 6u 16 จานวน 1 ชด
- Power amp midhi จานวน 2 ตัว
- Power amp SUB จานวน 2 ตัว
- ต้ลาโพงมอมิเตอร์ ขนาดไมน้อย วา 15 นิ้ว จานวน 4 ใบ
- ไมค์ลอย จานวน 2 ชด
- ไฟบาร์ จานวน 2 ชด
- แร็คใ Power amp 6u 19 จานวน 3 ใบ
- เครื่อง รอง ัญญาณ จานวน 2 ชด
- แทนขยายเ ียง จานวน 1 ตัว
- ระบบ ายลาโพง จานวน 1 set
- ระบบ าย ัญญาณ จานวน 1 set
- ระบบ ายไฟ พร้อมรีโมทคอนโทรน จานวน 1 set
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 169 ลาดับ
ที่ 9.2 ( านั ารศึ ษา)

จานวน

500,000 บาท

น้า : 172/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:00

ครภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เตียงเ ล็

จานวน

272,000 บาท

จานวน

65,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เตียงเ ล็ พร้อมที่รองนอน จานวน 40 เตียง เพื่อใช้ใน
อาคาร นาม ีฬาคลังทอง โดยมีคณลั ษณะ ดังนี้
- เตียงเ ล็ พร้อมที่รองนอน จานวน 40 เตียง
- ขนาดไมน้อย วา 3.5 ฟต นอน 2 ชั้น
- ขนาดความ งไมน้อย วา 190 ซม.
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.3 ( านั ารศึ ษา)

ถัง รองผ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ถัง รองผ้า พร้อมอป รณ์ทอและติดตั้ง จานวน 1
ชด า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้อง
ตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.3 ( านั ารศึ ษา)

น้า : 173/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:01

ปมน้า

จานวน

38,000 บาท

จานวน

91,000 บาท

จานวน

32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ปมน้า พร้อมอป รณ์และติดตั้ง จานวน 1 ตัว า รับ
อาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.3 ( านั ารศึ ษา)

ครภัณฑ์ ีฬา
เครื่องชวยฝึ เอน ประ งค์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องชวยฝึ เอน ประ งค์ า รับออ าลัง
าย จานวน 1 เครื่อง า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคา
อยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้
เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.4 ( านั ารศึ ษา)
เครื่องบริ ารเอน ประ งค์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบริ ารเอน ประ งค์ า รับออ าลัง
าย จานวน 2 เครื่อง า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคา
อยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้
เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 9.4 ( านั ารศึ ษา)
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จั รยานนั่งป่น

จานวน

70,000 บาท

จานวน

140,000 บาท

จานวน

97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจั รยานนั่งป่น า รับออ าลัง าย จานวน 2
เครื่อง า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือ
บัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตาม
ท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่
9.4 ( านั ารศึ ษา)

ลวิ่งไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ลวิ่งไฟฟ้า า รับออ าลัง าย จานวน 2 เครื่อง
า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทองคณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคา
มาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 170 ลาดับที9่ .4
( านั ารศึ ษา)

เ าประตฟตบอล
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเ าประตฟตบอล พร้อมตาขาย และอป รณ์ติด
ตั้ง จานวน 1 ชด ( 2 ประต) า รับอาคาร นาม ีฬาคลังทอง คณ มบัติ
และราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่
9.4 ( านั ารศึ ษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

560,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

560,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

560,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงานประเพณีวันวิ าขบชา เชน คา
ดอ ไม้ คาธปเทียน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม ปจจัยไทยทาน และปจจัย
ถวาย ศา นา ิจของ งฆ์ คาวั ดและคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น า รับโครง าร
นี้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 132 ลาดับ
ที่ 10 ( านั ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประเพณีวัน ง รานต์
จานวน

300,000 บาท

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครง ารจัดงานประเพณีวันลอย ระทง
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงานประเพณีวันลอย ระทง เชน คา
ต แตง ถานที่ คา นับ นนชมชนที่ ง ระทงเข้าประ วด คาของรางวัลแ
ธิดานพมาศ นางนพมาศ คาถ้วยรางวัล วั ดตางๆ รางวัลผ้ ง ระทงเข้า
ประ วด รางวัลผ้ชนะ ารประ วด คาม ร พ คาตอบแทน คาของที่ระลึ
คณะ รรม ารตัด ินและ คาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 132 ลาดับ
ที่ 8 ( านั ารศึ ษา)
โครง ารจัดงานประเพณีวันวิ าขบชา

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารจัดงานประเพณี ง รานต์ เชน คาต ถาน
ที่ คาดอ ไม้ธปเทียน ประดับเวที คารับรอง และพิธี าร ปจจัยไทยทาน คา
อา ารวางและเครื่องดื่มถวายพระภิ ษ ามเณรที่รับนิมนต์รวมพิธี ารและ
แข ผ้มีเ ียรติ คาของที่ระลึ แ ผ้ งอาย คาวั ด คาอา ารและเครื่องดื่ม คา
นับ นน ารแตง าย คาต แตงรถพระและรถนาง ง รานต์ คาม ร พ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 132
ลาดับ ที่ 7 ( านั ารศึ ษา)
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โครง ารจัดงานประเพณีแ เทียนวันเข้าพรรษา

จานวน

30,000 บาท

รวม

30,270,340 บาท

รวม

9,338,940 บาท

รวม

9,338,940 บาท

จานวน

5,711,040 บาท

จานวน

282,900 บาท

จานวน

170,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครง ารจัดงานประเพณีแ เทียนฯ เชน คาต้นเทียน คา
ดอ ไม้ประดับต้นเทียน คาอา ารวางและเครื่องดื่ม ปจจัยไทยทาน และปจจัย
ถวายศา นา ิจของ งฆ์ (ปจจัยถวายวัด) คา นับ นนชมชนที่ ง ต้น
เทียน รือขบวนเข้ารวมงาน คาวั ด คาม ร พ คาต แตงรถเทียน เงิน
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จาเป็นของโครง ารนี้
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 132 ลาดับที่ 9
( านั ารศึ ษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรงเงินเดือนประจาปีใ ้แ พนั งาน
เทศบาลของ องชาง
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือนของผ้
ดารงตาแ นงประเภทอานวย ารท้องถิ่นระดับ ลางขึ้นไปและเงินเพิ่มอื่นๆใ ้
แ พนั งานเทศบาล
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
เงินประจาตาแ นง
เพื่อจายเป็นเงินคาประจาตาแ นงของผ้บริ ารของ องชางผ้มี ิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

3,061,920 บาท

จานวน

112,680 บาท

รวม

19,707,800 บาท

รวม

2,373,300 บาท

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอันเป็นประโยชน์แ องค์ รป ครอง วนท้องถิ่น

จานวน

1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบคคล รือคณะ รรม ารดาเนิน ารจัดซื้อ รือ าร
จ้าง คณะ รรม ารตรวจ ารจ้างและควบคมงาน อ ร้างในงานของเทศบาล
เป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวัน
ที่ 26 ันยายน 2560 ( องชาง)
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช าร

จานวน

600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ เวลาราช ารใ ้แ พนั งาน
เทศบาลและล จ้างประจา พนั งานจ้างของ องชางผ้ได้รับคา ั่งใ ้มาปฏิบัติ
งานนอ เวลาราช ารและมี ิทธิเบิ ได้ตาม ระเบียบ ฯ
ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารเบิ จายเงินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ เวลาราช ารขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ( องชาง)
คาเชาบ้าน
จานวน

588,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมเงินปรับปรงคาตอบแทน ใ ้แ พนั งานจ้าง
ของ องชาง
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว และคาตอบแทนพิเศษใ ้แ พนั งาน
จ้างของ องชาง
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท และ .อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารคานวณภาระคาใชจายด้าน
ารบริ ารงานบคคลขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น ( องชาง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านใ ้แ พนั งานเทศบาลของ องชางที่มี ิทธิเบิ ได้ตาม
ระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และที่แ ้ไขเพิ่มเติมถึงปจจบัน ( องชาง)
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เงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร

จานวน

185,300 บาท

รวม

7,504,500 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พา นะ คาเชาที่พั คาลงทะเบียนและคาใช้จายอื่นๆ ใ ้แ พนั งาน
เทศบาล ล จ้างประจา และพนั งานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารเดินทางไปราช ารของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และ นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวัน
ที่ 2 เมษายน 2561 ( องชาง)
คาบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

4,944,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือ ารศึ ษาบตร ใ ้แ พนั งานเทศบาลของ อง
ชาง ผ้มี ิทธิเบิ ได้ตามระเบียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยเงิน วั ดิ ารเ ่ยี ว
ับ ารศึ ษาบตรของข้าราช าร วนท้องถิ่น ( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
เพื่อจายเป็นคาจ้างเ มาบริ ารใ ้บคคลภายนอ ทา ารอยาง นึ่งอยางใดแ
เทศบาล คาจ้างเ มาทาของ รับ งของ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คา
ถายเอ าร คาเบี้ยประ ัน คาเชาทรัพย์ ิน ฯลฯ คาตรวจ อบคณภาพน้าเพื่อ
ารอปโภค บริโภค เป็นต้น และคาใช้จายที่จัดอยในรายละเอียดประเภทของ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ( องชาง)

รายจายเ ี่ยวเนื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไมเข้าลั ษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายใน ารเดินทางไปราช าร

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาด
ใ ญ เชน ซอมเครื่องยนต์ ชวงลวง เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซมตาม
ป ติ ( องชาง)
-เป็นไปตามตาม นัง ือที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
ร ฎาคม 2556 ( องชาง)
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ค่าวัสดุ

รวม

5,720,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด านั งาน อันได้แ วั ดคงทน เชน นัง ือ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ เครื่องเจาะ ระดาษขนาดเล็ ที่เย็บ ระดาษขนาดเล็ ไม้
บรรทัดเ ล็ ฯลฯ และวั ด ิ้น
เปลือง ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ น้ายาลบคาผิด ฯลฯ และ ิ่งของ
ที่จัดเป็นวั ด านั งาน รายละเอียดประเภทวั ด านั งานตาม นัง ือ รม ง
เ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
วั ดยานพา นะและขน ง
จานวน

500,000 บาท

วั ด านั งาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดยานพา นะและขน ง อันได้แ วั ดคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง อันได้แ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบร น๊อตและ ร ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบและ
อะไ ล เชน เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไ ล) ชดเ ียร์รถยนต์ ฯลฯ และ ่งิ
ของที่จัดเป็นวั ดยานพา นะและขน ง รายละเอียดประเภทวั ดยานพา นะ
และขน งตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)

วั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

จานวน

1,900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น อันได้แ วั ด ิ้น
เปลือง เชน แ ๊ งต้ม,น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล,น้ามัน ๊าด,น้ามัน
เบนซิน ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น รายละเอียด
ประเภทวั ดเชื้อเพลิงและ ลอลื่น ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
วั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์ อันได้แ วั ดคงทน เชน ชด
เครื่องมือผาตัด ที่วาง รวยแ ้ว ระบอ ตวง ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน าลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอล อฮอล์ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดวิทยา
ศา ตร์ รือ ารแพทย์ รายละเอียดประเภทวั ดวิทยาศา ตร์ รือ ารแพทย์
ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
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วั ด ารเ ษตร

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวั ดโฆษณาและเผยแพร อันได้แ วั ดคงทน เชน ขาตั้ง
ล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ลองและระวิงใ ฟิล์มภาพภาพยนตร์ ฯลฯ วั ด ิ้น
เปลือง เชน พ ัน ี ระดาษเขียนโป เตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็น
วั ดโฆษณาและเผยแพร รายละเอียดประเภทวั ดโฆษณาและเผยแพรตาม
นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
วั ดเครื่องแตง าย
จานวน

80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดเครื่องแตง ายอันได้แ วั ดคงทน เชน เครื่องแบบ
เ ื้อ างเ ง ผ้า เครื่อง มายยศและ ัง ัด ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดเครื่อง
แตง าย รายละเอียดประเภทวั ดเครื่องแตง ายตาม นัง ือ รม งเ ริม าร
ป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
วั ดคอมพิวเตอร์
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ด ารเ ษตร อันได้แ วั ดคงทน เชน เคียว ปริง เ
เลอร์,จอบ มน ฯลฯ วั ด ิ้นเปลือง เชน ป๋ย ยาป้อง ันและ าจัดศัตรพืชและ
ัตว์ อา าร ัตว์ ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ด ารเ ษตร รายละเอียด
ประเภทวั ด ารเ ษตรตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)

วั ดโฆษณาและเผยแพร

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวั ดคอมพิวเตอร์ อันได้แ วั ดคงทน เชน แผน รือจาน
บันทึ ข้อมล วั ด ิ้นเปลือง เชน อป รณ์บันทึ ข้อมล เทปบันทึ ข้อมล ัว
พิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วั ดอป รณ์ประ อบ
และอะไ ล เชน นวยประมวลผล ฮาร์ดดิ ์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผน รอง
แ ง ฯลฯ และ ิ่งของที่จัดเป็นวั ดคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวั ด
คอมพิวเตอร์ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ( องชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

4,110,000 บาท

จานวน

4,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ระแ ไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่ าธารณะ เป็นไปตาม
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง
วันที่ 3 ิง าคม 2560
( องชาง)
คาน้าประปา คาน้าบาดาล
จานวน

100,000 บาท

คาไฟฟ้า

เพื่อจายเป็นคาน้าประปาของเทศบาล และในที่
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 19 ตลาคม 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 12 ันยายน 2560
- นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
วันที่ 3 ิง าคม 2560 ( องชาง)

าธารณะเป็นไปตาม
ด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลง
ด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลง
ด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลง

คาบริ ารโทรศัพท์

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริ ารโทรคมนาคม คาบริ าร ารใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ( องชาง)
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรคมนาคม เชน คาเทเล็ ซ์ คาวิทยติดตามตัว คา ื่อ ารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายใน ารใช้ระบบ Internet คาตออายโดเมนเนมและพื้นที่
เ ี่ยว ับข้อมลออนไลน์และคา ื่อ ารอื่นๆ ฯลฯ ( องชาง)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,223,600 บาท

รวม

1,223,600 บาท

จานวน

11,000 บาท

จานวน

12,600 บาท

ครภัณฑ์ านั งาน
ต้เ ล็
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้เ ล็ เ ็บเอ าร แบบ 2 บาน จานวน 2 ต้ๆละ 5,500
บาท เป็นเงิน 11,000 บาท คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171 ลาดับ
ที่ 10.2 ( องชาง)
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา (18 น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 2,600 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ี ชนิด Network แบบที่ 1 (18
น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท
รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
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คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบารงรั ษาและปรับปรงครภัณฑ์

จานวน

1,200,000 บาท

รวม

947,000 บาท

รวม

947,000 บาท

รวม

947,000 บาท

จานวน

729,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบารงรั ษาโครง ร้างของครภัณฑ์ขนาด
ใ ญ เชน ซอมเครื่องยนต์ ชวงลาง เป็นต้น ซึ่งไมใชเป็น ารซอมแซมตาม
ป ติ ( องชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถบรรท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรท (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบอ บไม
ต่า วา 2,000 ซีซี รือ าลังเครื่องยนต์ ง ดไมต่า วา 90 ิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จานวน 1 คัน คณ มบัติและลั ษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบประมาณ
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171 ลาดับ
ที่ 10.3 ( องชาง)
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ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ราย าร ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว)จานวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมน้อย
วา 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดตามเ ณฑ์
ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)

จานวน

74,000 บาท
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เครื่องพล็อตเตอร์

จานวน

125,000 บาท

จานวน

6,300 บาท

จานวน

12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพล็อตเตอร์ จานวน 1 เครื่อง คณลั ษณะดังนี้
- เครื่องพิมพ์ น้า ว้าง ขนาด 36 นิ้ว
- ระบบ มึ พิมพ์ ันน้า 5 ี ความเร็ว 1.14 นาที Ao (CAD)
- ความละเอียด ารพิมพ์ ง ด 2,400x1,200 dpi
- รองรับความ ว้าง ระดาษแบบม้วน 203.2 -917 มิลลิเมตร
- รองรับความ ว้าง ระดาษ แบบ cut sheet 203.2 -279.4 มิลลิเมตร
คณ มบัติและราคาอยนอ เ นือบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ของ านั งบ
ประมาณราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
เครื่องพิมพ์
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึ (Inkjet Printer) า รับ
ระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและ
คณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจ
และ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
เครื่อง ารองไฟฟ้า
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อง ารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA จานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐานครภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
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อป รณ์อานบัตร

จานวน

700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออป รณ์อานบัตรอเน ประ งค์ (Smart Card Reader)
จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเ ณฑ์ราคา ลางและคณลั ษณะพื้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ ิจและ ังคม
- เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171 ลาดับ
ที่ 10.1 ( องชาง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม 100,471,710 บาท

งบกลาง
งบกลาง
คาชาระ นี้เงินต้น

รวม 100,471,710 บาท
รวม 100,471,710 บาท
จานวน

3,512,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาชาระ นี้เงินต้น า รับเงิน ้ประจาธนาคาร รงไทย านั งาน
ธร ิจอ้อมน้อย ตาม ัญญาลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ตั้งจายเป็น
เงิน 3,512,200 บาท ตาม ัญญา ้เงินประจา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เป็น
ไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวิธี ารงบประมาณขององค์ รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แ ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 ( อง าร
ศึ ษา)
คาชาระดอ เบี้ย
จานวน

329,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาชาระดอ เบี้ยเงิน ้ ประจาธนาคาร รงไทย านั งานธร ิจ
อ้อมน้อย ัญญาลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 จานวน 329,200 บาท ตาม
ัญญา ้เงินประจา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เป็นไปตามระเบียบ ระทรวง
ม าดไทยวิธี ารงบประมาณขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 แ ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ.2543 ( อง ารศึ ษา)
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เงิน มทบ องทนประ ัน ังคม

จานวน

3,444,300 บาท

จานวน

138,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน มทบ องทนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างรวม
คาครองชีพโดยประมาณทั้งปี (คาจ้าง+คาครองชีพฯ) เพื่อใ ้ความค้มครอง
แ ล จ้างที่ประ บอันตราย เจ็บปวย ตาย รือ ญ าย อันเนื่องมาจา ารทา
งานใ ้แ นายจ้าง ตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ( านั ปลัดเทศบาล)
เบี้ยยังชีพผ้ งอาย
จานวน

65,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน มทบ องทนประ ัน ังคมในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนั งานจ้างรวมคาครองชีพ ซึ่งประ อบด้วย เงินคาตอบแทนของพนั งานที่
รับคาตอบแทนจา เทศบาล พนั งานจ้างที่ รม งเ ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น นับ นนงบประมาณ ครอา า พนั งานจ้างที่เป็นบคลา ารทาง าร
ศึ ษา และพนั งานจ้างที่เป็นครผ้ดแลเด็ -เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ
. ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2557
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน .จ. ท. และ .อบต. ดวนที่ ด ที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 ( านั ปลัดเทศบาล)
เงิน มทบ องทนเงินทดแทน

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผ้ งอายที่มีอาย 60 ปีบริบรณ์ขึ้นไป ประมาณ ารไว้
จานวน 6,562 คน ผ้ที่มีคณ มบัติครบถ้วนตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วย ลั เ ณฑ์ ารจายเบี้ยยังชีพผ้ งอายขององค์ รป ครองท้องถิ่น พ.ศ
. 2552
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตลาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 126 ลาดับที่ 1
( อง วั ดิ าร ังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิ าร

จานวน

11,040,000 บาท

จานวน

480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพคนพิ าร ที่มี ิทธิตาม ลั เ ณฑ์ที่ า นดซึ่งได้แ ดง
ความจานงโดย ารขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิ ารไว้ ับองค์ รป ครอง
ท้องถิ่นโดยประมาณ ารไว้ 1,150 คน โดยคนพิ ารจะมี ิทธิได้รับเบี้ยคน
พิ ารคนละ 800 บาท/เดือน
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตลาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 126 ลาดับที่ 2
( อง วั ดิ าร ังคม)

เบี้ยยังชีพผ้ปวยเอด ์
เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงผ้ปวยเอด ์ที่แพทย์ได้รับรองและทา ารวินิจฉัย
แล้ว และมีความยา จน รือถ ทอดทิ้งขาดผ้อป าระดแล ไม ามารถ
ประ อบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ประมาณ ารไว้ 80 คน โดยผ้ปวยเอด ์มี ิทธิจะ
ได้รับ าร งเคราะ ์เบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตลาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0810.6
/ว 24 ลงวันที่ 4 ม ราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) น้าที่ 126 ลาดับที่ 3
( อง วั ดิ าร ังคม)
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ารองจาย

จานวน

6,076,330 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน ารองจายใน รณีฉ เฉินที่มี าธารณภัยเ ิดขึ้น รือบรรเทา
ปญ าความเดือดร้อนของประชาชนเป็น วนรวมเทานั้น เชน ารป้อง ันและ
แ ้ไขปญ าอท ภัย น้าปาไ ล ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ มอ ควัน และโรคติดตอ
-เป็นไปตามระเบียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเ ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ขององค์ รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถนายน 2559
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 มภาพันธ์ 2560 ฯลฯ ( านั ปลัดเทศบาล)
รายจายตามข้อผ พัน
คาใช้จายใน ิจ ารจราจร
า รับจายเป็นคาใช้จายใน ารจัด ารจราจร โดยคานวณตั้งจายจา เงินราย
ได้ประเภทคาปรับผ้ ระทาผิด ฏ มายจราจรทางบ เป็นคาใช้จาย า รับ
ิจ ารเพื่อจัด าอป รณ์ใน ิ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน ารทา ี
ตีเ ้น แผง ั้น จัดทาป้าย ัญญาณไฟจราจร รืออป รณ์ที่ใช้ใน ารควบคม
าร ัญจรและอื่นๆที่มีลั ษณะดัง ลาว
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4
ตลาคม 2539 ( านั ปลัดเทศบาล)

น้า : 190/193

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 09:39:01

คาบารง ันนิบาตเทศบาลแ งประเทศไทย
ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29
พฤศจิ ายน 2538 และตาม นัง ือ ระทรวง
ม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิ ายน 2542
โดยใ ้ตั้งจายในอัตราร้อยละเศษ นึ่ง
วน ของรายรับจริงประจาปีที่ผานมาแล้ว (ไมรวมเงิน ้ เงินที่จายขาดเงิน
ะ ม และเงินอด นนท ประเภท)
แตทั้งนี้ไมเ ินเจ็ดแ น ้า มื่น
บาท (ตามข้อบังคับ มาคม ันนิบาตแ งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แ ้ไขเพิ่ม
เติมฉบับที่ 5
พ.ศ. 2550 ข้อ16)
ารคานวณ
รายรับจริงจา งบประมาณทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 557,606,041.59 บาท
ั -เงินอด นนทั่วไป จานวน 165,272,104 บาท
ั -เงินอด นนเฉพะ ิจ จานวน
2,558,940 บาท
คงเ ลือรายรับที่นามาคานวณ จานวน 389,774,997.59 บาท
คานวณร้อยละ 1/6 ของ 392,233,937.59 บาท
จานวน 650,924 บาท
ตั้งไว้ 651,000 บาท
( านั ปลัดเทศบาล)

จานวน

651,000 บาท
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เงิน มทบ ลั ประ ัน ขภาพในระดับท้องถิ่น

จานวน

2,160,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

า รับจาย มทบเข้าระบบ ลั ประ ัน ขภาพ ตามประ าศคณะ รรม าร
ลั ประ ัน ขภาพแ งชาติ ลงวันที่ 28 มิถนายน 2549 เรื่อง า นด ลั
เ ณฑ์เพื่อ นับ นนใ ้องค์ รบริ าร วนตาบล รือเทศบาล ดาเนิน ารและ
บริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ขภาพท้องถิ่น รือพื้นที่ โดย มทบไมน้อย
วาร้อยละ 60 ของคาบริ าร าธารณ ขที่ได้รับ จา องทน ลั ประ ัน
ขภาพแ งชาติ
-เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2550
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน าธารณ ขจัง วัด มทร าคร ที่ 0027/ว788
ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
( อง าธารณ ขและ ิ่งแวดล้อม)
ทน ารศึ ษา า รับครผ้ดแลเด็
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม ารศึ ษา า รับครผ้ดแลเด็ ในอัตราคน
ละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามบันทึ ข้อต ลงความรวมมือทางวิชา าร
ระ วาง รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ับม าวิทยาลัย วนด ิต (จัด รรคา
ธรรมเนียม ารศึ ษา ลั ตรศึ ษาศา ตรบัณฑิต)
เป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวัน
ที่ 4 .ค. 2560 เรื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย ารเงินอด นนทั่วไป ฯลฯ ( อง ารศึ ษา)
เงินชวยพิเศษ
เพื่อจายเป็นคาทาศพ รณีพนั งานเทศบาล ล จ้างประจา และพนั งาน
จ้าง เ ียชีวิตระ วางรับราช าร
เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 1093
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
( านั ปลัดเทศบาล)
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เงิน มทบ องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)

จานวน

6,986,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน มทบ องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น (เทศบาล) โดยคานวณตั้งจายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ ารรายได้
ประจาปีตามงบประมาณทั่วไปไมรวมรายได้จา พันธบัตร เงิน ้ เงินที่มีผ้อทิศ
ใ ้ รือเงินอด นนตาม นัง ือ ั่ง าร ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว
1710 ลงวันที่ 23 ร ฏคม 2544
ารคานวณ
- ประมาณ ารรายรับทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน 568,000,000 บาท
ั - เงินอด นนทั่วไป จานวน 218,589,000 บาท
ั - เงินที่มีผ้อทิศใ ้
จานวน
100,000 บาท
คงเ ลือยอดเงินที่นามาคานวณ จานวน 349,311,000 บาท
- คานวณร้อยละ 2
จานวน 6,986,220 บาท
( านั ปลัดเทศบาล)
เงินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน

138,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเ ลือคาครองชีพผ้รับบานาญ (ช.ค.บ.) และเงินชวย
พิเศษ 3 เทา ของ ช.ค.บ.ใ ้ตั้งจายเงินงบประมาณขององค์ รป ครอง วน
ท้องถิ่นในงบ ลาง ประเภทเงินชวยคาครองชีพผ้รับบานาญ (ช.ค.บ.)ย เว้น
ราย าร เงิน ช.ค.บ.ตาแ นงครบานาญ ที่เบิ จายจา เงินอด นนบาเ น็จ
บานาญคร
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 ร ฏาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือจัง วัด มทร าคร ที่ ค 0037.5/ว. 2230 ลงวันที่ 23
ิง าคม 2554 ( านั ปลัดเทศบาล)
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เงินบาเ น็จล จ้างประจา
เพื่อจายใ ้ล จ้างประจาท ประเภทที่จะพ้น รือมี ิทธิได้รับบาเ น็จ
ป ติ รือบาเ น็จรายเดือน
-เป็นไปตาม นัง ือ รม งเ ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฏาคม 2556
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 ร ฎาคม 2560
-เป็นไปตาม นัง ือ านั งาน องทนบาเ น็จบานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 ร ฏาคม 2560
( านั ปลัดเทศบาล)

จานวน

270,000 บาท

