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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อาเภอ ท่าบ่อ จัง วัด นองคาย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 190,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

26,035,279 บาท

งบบุคลากร

รวม

15,159,163 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

4,260,000 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

954,000 บาท

จานวน

312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริ ารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดในระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
เดือนใ ้แก่ นายกเทศมนตรี จานวน 360,000 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ 16,500
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใ ้แก่ รองนายกเทศมนตรี จานวน 594,000
บาท ( านักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดในระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000
บาท เป็นเงิน 96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจาตาแ น่งรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา
อัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท ( านักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จานวน

312,000 บาท

จานวน

306,000 บาท

จานวน

2,376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริ าร ได้แก่ นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดในระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000 บาท เป็น
เงิน 96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท( านักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ าร ่วน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามอัตราที่กา นดในระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,500 บาท เป็นเงิน 126,000
บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตรา อัตราเดือน
ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
( านักปลัดเทศบาล)
เงินค่าตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน มาชิก ภาเทศบาล ตามอัตราที่กา นดในระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประธาน ภา อัตราเดือนละ 16,500 บาท
เป็นเงิน 198,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรองประธาน ภา อัตราเดือนละ 13,500 บาท
เป็นเงิน 162,000 บาท
(3) ค่าตอบแทน มาชิก ภาเทศบาล จานวน 16 อัตรา
อัตราเดือนละ 10,500 บาท เป็นเงิน 2,016,000 บาท
( านักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม

10,899,163 บาท

จานวน

4,615,246 บาท

จานวน

218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัด านักปลัดเทศบาล จานวน 11 อัตรา ตามตาแ น่งและ
อัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ( านักปลัด
เทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ใ ้แก่
1.ปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท
เป็นเงิน 84,000 บาท
2.รองปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 67,200 บาท
3. ัว น้า านักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 67,200 บาท
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ( านักปลัดเทศบาล)
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เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

272,400 บาท

จานวน

1,446,773 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง ใ ้แก่
1. ปลัดเทศบาลจานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท
เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดเทศบาลจานวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 67,200 บาท
3. ัว น้า านักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตราๆละ 5,600 บาท
เป็นเงิน 67,200 บาท
4. ัว น้าฝายปกครอง จานวน 1 อัตราๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน
18,000 บาท
5. ัว น้าฝายปองกันและรักษาความ งบ จานวน 1 อัตราๆละ 1,500
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
6. ัว น้าฝายธุรการ จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน 18,000 บาทโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
( านักปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่ลูกจ้างประจา ังกัด านักปลัดเทศบาลพร้อมเงินปรับ
ปรุงประจาปี จานวน 5 อัตรา ตามบัญชีกา นดตาแ น่งที่กระทรวง
ม าดไทยกา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
( านักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่อัตราค่าจ้างถึงขั้น ูงของ
อันดับเต็มขั้นที่ไม่ ามารถเลื่อนขั้นค่าจ้างได้ ( านักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

3,784,344 บาท

จานวน

532,000 บาท

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2,596,344 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัด านักปลัด
เทศบาล จานวน 18 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ( านักปลัดเทศบาล)
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัด านักปลัดเทศบาล
จานวน 11 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน
( านักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ังกัด านักปลัดเทศบาล จานวน 17 อัตรา
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จานวนเงิน 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัด านักปลัด
เทศบาล จานวน 11 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

10,562,316 บาท

รวม

3,637,316 บาท

จานวน

3,374,716 บาท

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมใ ้แก่คณะกรรมการ ภาเทศบาลในการประชุม ที่
มีมติแต่งตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่เกี่ยวกับกิจการงานของ ภาเทศบาล และผู้มี ิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ( านักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น จานวน 80,000 บาท ตามที่ได้รับมอบ มาย เช่น ค่าตอบ
แทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาแ น่ง าย
งานผู้บริ าร เงินรางวัลเกี่ยวกับการ อบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้า
ราชการ รือพนักงาน ่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ อบคัดเลือก รือ อบ
เปลี่ยน ายงาน
ค่าตอบแทนเงินรางวัลการจับกุมผู้กระทาผิด ค่าตอบแทน อปพร.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ( านักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) จานวน 3,294,716 บาท ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมือง
ท่าบ่อที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมี ิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ( านักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ
ใ ้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติ
งานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการได้ ( านักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิได้รับตาม
ระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่กา นด ( านักปลัดเทศบาล)

จานวน

72,000 บาท
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจา ที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด ( านักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเ ลือบุตร
จานวน

600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือบุตร ใ ้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจา ที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด ( านักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย

รวม

6,050,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวาร าร ค่าเย็บ
นัง ือเข้าปก นัง ือ ค่าซักฟอก ค่าตัก ิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์ ิน ค่าลงทะเบียน .ท.ท. ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอก าร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
แรงงานบุคคลภายนอกใ ้ทางานอย่างใดอย่าง นึ่ง รือจ้างเ มา
แรงงานตามภารกิจของ านักปลัดเทศบาล ค่าจ้างแรงงานดาเนินการ
ก่อ ร้าง ปรับปรุง ค่าจ้างเ มาบริการต่าง ๆ และอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองบุคคล รือคณะบุคคล จานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอา าร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอก าร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่า
ใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม รือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า น้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล (ซึ่งตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุด นุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน ะ ม และเงินที่มีผู้อุทิศใ ้ (ตามนัย นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548) ( านักปลัดเทศบาล)
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ภาท้องถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะ
อนุกรรมการ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอา าร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองค่า
บริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการประชุม ภาท้อง
ถิ่น รือคณะกรรมการ รือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎ มาย รือตามระเบียบ รือ นัง ือ ั่งการของกระทรวง
ม าดไทย รือองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รือเอกชน (ตาม
นัย นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548) ( านักปลัดเทศบาล)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศา นาและประเพณี
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน การจัด
กิจกรรม าธารณประโยชน์ในวัน าคัญต่างๆ การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ค่าใช้
จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานเฉลิม
ฉลองต่างๆ รือค่าพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ( านักปลัดเทศบาล)

จานวน

200,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศ

จานวน

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของผู้บริ ารเทศบาล มาชิก ภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง
พยาน รือผู้ต้อง า ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่าของขวัญ ของรางวัล รือเงิน
รางวัล ค่าซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้เ ีย
าย รือ ินไ มทดแทน กรณีเกิดอุบัติเ ตุจากเทศบาล เงินช่วยเ ลือ
พนักงาน รือลูกจ้างที่ต้อง าคดีอาญา ค่าทาศพพนักงาน รือลูกจ้าง ที่ถึงแก่
กรรมในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายตามคาพิพากษาของศาล ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการปองกันและลดอุบัติเ ตุทางถนนในช่วง
เทศกาล าคัญ เช่น เทศกาลปีใ ม่ เทศกาล งกรานต์ เทศกาลออก
พรรษา เป็นต้น
-เพื่อจ่าย นับ นุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มเด็จพระเทพรัตนราช ุดาฯ ยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ
กรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวัน
ที่ 26 มกราคม 2558
-เพื่อจ่ายโครงการ ่งเ ริมและ นับ นุนการ ร้างความปรองดองและ
มานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศา นา พระมา ากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเ นี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปอง
ถาบัน าคัญของชาติ โดยเฉพาะ ถาบัน
พระม ากษัตริย์ ซึ่งเป็น ถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแ ่งความเป็นชาติ
และความ ามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นจัดทา รือ
นับ นุนโครงการปกปอง ถาบัน าคัญของชาติและใ ้ประชาชนได้มี ่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วน
ที่ ุด ที่ มท 0310.4/ว 2128
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 -เพื่อจ่ายการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และ นับ นุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เช่น การจัด
กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดาเนินการ รือ นับ นุนโครงการ
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อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ัวภูมิพลอดุลย
เดช มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ มเด็จพระเจ้าอยู่ ัวม าวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การจัดกิจกรรมในการประชา ัมพันธ์เชิญชวน
รืออานวยความ ะดวกใ ้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่าง ๆ การ ่งเ ริม นับ นุนการดาเนินงานตาม ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น โดย
ถือ
ปฏิบัติตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่ ุด ที่มท 0891.4
/ว1659 ลงวนที่ 24 ิง าคม 2553 การ ่งเ ริม นับ นุนการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ“รักน้า รักปา รักษาแผ่นดิน”เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู่ ัวเ ด็จเถลิงถวัลย์ราช มบัติครบ 72
ปี และ มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7
รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและปา รวมทั้ง ร้างจิต านึก
ของประชาชนในการักษา ิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ถือปฏิบัติตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

3,000,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

-เพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย า รับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่นตามที่
กฎ มายกา นด การเลือกตั้งซ่อม ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง ค่าวั ดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จาเป็นในการเลือก
ตั้ง อีกทั้งใ ้ความร่วมมือในการประชา ัมพันธ์
การรณรงค์ รือการใ ้ข้อมูลข่าว ารแก่ประชาชนใ ้ทราบถึง ิทธิและ
น้าที่ และการมี ่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ภาผู้แทนราษฎร และ
รือ มาชิกวุฒิ ภา ตามความเ มาะ ม โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือกรม ่ง
เ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้า 306) ( านักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองศาล ลักเมืองท่าบ่อ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมฉลองศาล ลักเมืองท่าบ่อและ
ถวาย ักการะศาล ลักเมือง เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีการทาง
ศา นา ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้า 210)
( านักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่ง
ถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศา นา ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอา าร และรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว ามารถถัวจ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้า 303) ( านักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดทาแผนเฝาระวังและต่อต้านยาเ พติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนเฝาระวังและต่อต้านยาเ พ
ติด เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้า 307) ( านักปลัดเทศบาล)
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โครงการประชุม ภาเมืองท่าบ่อ

จานวน

10,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดประชุม ภาเมือง
ท่าบ่อ และทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตกแต่ง ถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว ามารถถัวจ่ายได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 น้า 305)
( านักปลัดเทศบาล)
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พนักงานเทศบาล เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าวิทยากร ค่าอา าร
ว่าง เครื่องดื่ม และอื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้า 307)
( านักปลัดเทศบาล)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ู่ความเป็นเลิศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กร ู่ความเป็นเลิศ เช่นค่าตอบแทนวิทยาการ ค่า
ตกแต่ง ถานที่ ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าจ้างเ มารถ ค่า
เช่าที่พัก และรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว ามารถถัวจ่ายได้ ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว
ามารถถัวจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 304 ( านัก
ปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริ าร มาชิก จานวน
ภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าอา ารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอา าร ค่าจ้างเ มารถ ค่าเช่าที่พัก และรายจ่าย
อื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว ามารถถัวจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 303
) ( านักปลัดเทศบาล)

โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเ พติดโลก 24 มิถุนายน 2557

จานวน

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเ พติดโลก (24
มิถุนายน) เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้า 307 ( านักปลัดเทศบาล)
โครงการวันท้องถิ่นไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย เช่น ค่าตกแต่ง ถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศา นา ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอา าร และรายจ่ายอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าว ามารถถัวจ่าย
ได้ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 209) ( านักปลัด
เทศบาล)
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โครงการ ่งเ ริม นับ นุนต่อต้านยาเ พติด

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ่งเ ริม นับ นุนต่อต้านยาเ พติด เช่น ค่า
ตกแต่ง ถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 307) ( านักปลัด
เทศบาล)
โครงการ ัมมนาเครือข่ายต้านยาเ พติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ัมมนาเครือข่ายต้านยาเ พติด เช่น ค่าตกแต่ง
ถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอา าร อา ารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ ่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
น้า 306) ( านักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์ ินครุภัณฑ์ และ ิ่งก่อ ร้าง
ต่างๆ จานวนเงิน 200,000 บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ านักปลัด
เทศบาล ที่ชารุดเ ีย าย รือเ ื่อม ภาพไม่ ามารถใช้งาน ได้ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอก าร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ และครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ( านักปลัด
เทศบาล)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ า รับงาน
ทะเบียนราษฎร จานวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบารุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
า รับงานทะเบียนราษฎรใ ้ ามารถใช้งานได้ตามปกติของงานทะเบียน
ราษฎร านักปลัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ระยะเวลา ัญญา 1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563 ( านักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

รวม

790,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุ านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้
กระดาษ มึกเติมปากกา มึกโรเนียว ปากกา ดิน อ ยางลบ
มุด เอก ารแบบฟอร์มต่างๆ กรรไกร เครื่องยิงกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ ลูกเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด มีดคัตเตอร์ ที่เ ลาดิน อ ธง
ชาติ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ น้าดื่มจากเอกชน า รับบริการ
ประชาชน และอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน
( านักปลัดเทศบาล)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เช่น ายไฟ าย
ไมโครโฟน แจ๊คต่อ ายไฟ ฟิว ์ วิตซ์ ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ และอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)

วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ชา กาแฟ กระติกน้า
ร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก บู่ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ้อม
แก้วน้า จานรอง ผ้าเช็ดมือ-เท้า ผ้ากันเปอน กระดาษชาระ น้ายาล้าง ้อง
น้า น้ายาดับกลิ่น ไม้ถูพื้น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียว
กัน ( านักปลัดเทศบาล)
วั ดุก่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุก่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ ี แปรงทา ี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ังกะ ี ตะปู เ ล็กเ ้น กระจก โล ะต่าง ๆ
ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวั ดุก่อ ร้างที่จะนาไป ร้างบ้านใ ้
ประชาชนผู้ด้อยโอกา ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษาฯลฯ
( านักปลัดเทศบาล
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วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

85,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ยานพา นะและขน ่ง เช่น
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ายไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ามันเบรค ัว
เทียน ไขควง น๊อต และ กรู กระจกมองข้างรถยนต์ ม้อน้ารถยนต์ น้า
กลั่นแบตเตอรี่ ไ ้กรองน้ามันเครื่อง ไ ้กรองอากาศ ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันดีเซล ถ่าน ฟน แก๊ ุงต้ม น้ามัน จาระบี
น้ามันเครื่อง น้ามันออโต้ลูป แก๊ รถยนต์ ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียว
กัน ( านักปลัดเทศบาล)
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น รือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ า รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผง มึก
า รับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแ ง กระดาษต่อเนื่อง ายเคเบิล ฯลฯ และ
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)

วั ดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุที่ไม่เข้าลักษณะวั ดุที่ตั้งจ่ายไว้ข้างต้น
เช่น ธงชนิดต่างๆ ผ้าใบ รือผ้าพลา ติก ฟิล์มกันความร้อน รือฟิล์มกรอง
แ ง คลิปติดบัตร พลา ติกใ ่บัตร ตรา ัญลักษณ์ต่างๆ ตรายาง ฯลฯ
และวั ดุอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายละเอียดจาแนกประเภทงบ
ประมาณ ( านักปลัดเทศบาล)

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ที่ใช้ในราชการของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุด นุนทั่วไป ( านักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

จานวน

35,000 บาท

รวม

243,800 บาท

รวม

243,800 บาท

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

จานวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่า
กว่า 18,000 บีทียู จานวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ านักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–
2565 น้า 326 ) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านักปลัด
เทศบาล)
ตู้เ ล็กเก็บเอก ารแบบ 4 ลิ้นชัก

จานวน

7,900 บาท

จานวน

34,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)
ค่าบริการ ค่าเช่า ค่า มาชิกในการใช้บริการ ค่า ื่อ ารอื่นๆ และใ ้ มาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ( านักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก ารแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 1 ลัง ตาม
นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565
น้า 326 ) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านักปลัดเทศบาล)
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นยา ะพาย ลัง
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ะพาย ลัง แบบใช้แรงลม ขนาดกาลังเครื่อง
ยนต์ไม่ต่ากว่า 3.5 แรงม้า ความเร็วลมไม่ต่ากว่า 90 เมตร/วินาที ความจุ
ถังน้ายาไม่ต่ากว่า 13 ลิตรจานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ านักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561 ตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 น้า 330 ) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
จัง วัด นองคาย ( านักปลัดเทศบาล)
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เครื่อง ูบน้า(แบบ อยโข่ง)

จานวน

9,100 บาท

จานวน

18,200 บาท

จานวน

87,400 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ูบน้า (แบบ อยโข่ง) ูบน้าได้ 1,000 ลิตรต่อ
นาที ขนาด 5 แรงม้า เบนซิน จานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ านักงบประมาณ ธันวาคม 2561
ตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561–2565 น้า 330 ) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านัก
ปลัดเทศบาล)

เครื่อง ูบน้ามอเตอร์ไฟฟา
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ูบน้ามอเตอร์ไฟฟา ูบน้าได้ 1,130 ลิตรต่อ
นาที จานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565
น้า 330 ) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน ลัก (4 core) โดยมี
ความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถในการประมวลผล ูง จาน
วน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือดี
กว่า ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วยความจา ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจา ลักใน
การแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการใช้ น่วยความจา
ลักในการแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
รือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
น่วย
-มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแปนพิมพ์และเมา ์
-มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิข ิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จานวน 3 ชุด
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ังคม
3. ชุดโปรแกรม าเร็จรูปพร้อมติดตั้งระบบทะเบียนราษฎร ราคาชุด
ละ 10,000 บาท จานวน 1 ชุด
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 น้า 329 ) จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จานวน

45,000 บาท
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2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38
น้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 น้าต่อ
นาที (ppm) - ามารถพิมพ์เอก ารกลับ น้าอัตโนมัติได้
-มี น่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ
ามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - ามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom -ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศเมื่อวัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ังคม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 น้า 329 ) จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นจัง วัด นองคาย ( านักปลัดเทศบาล
งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง น่วยงาน รือ ถาบันที่มีความเป็นกลาง
ดาเนินการ ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ( านักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

4,607,229 บาท

รวม

3,853,029 บาท

รวม

3,853,029 บาท

จานวน

2,476,952 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบ
แทนรายเดือนของผู้บริ ารตาแ น่งผู้อานวยการกองวิชาการและแผน
งาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

103,200 บาท

เงินอุด นุน ่วนราชการ
เงินอุด นุน ่วนราชการ
1.เงินอุด นุนกาชาดอาเภอ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่กาชาดอาเภอท่าบ่อ ( านักปลัดเทศบาล)
2.เงินอุด นุนกาชาดจัง วัด จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนใ ้แก่กาชาดจัง วัด นองคาย
( านักปลัดเทศบาล)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกองวิชาการและแผนงาน จานวน 6 อัตรา ตามตาแ น่งและอัตราที่ ก
.ท. กา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
(กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของผู้อานวยการกองวิชาการและแผน
งาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงานทั่ว
ไป และตาแ น่ง ัว น้าฝายแผนงานและงบประมาณ อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและ
แผนงาน)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

242,952 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่ลูกจ้างประจา ังกัดกองวิชาการและแผนงานพร้อม
เงินปรับปรุงประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามบัญชีกา นดตาแ น่งที่
กระทรวงม าดไทยกา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
วิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจา

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่อัตราเงินเดือนและค่าจ้างถึง
ขั้น ูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม่ ามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างได้ (กอง
วิชาการและแผนงาน)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

856,725 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 640,725 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกองวิชาการและแผน
งาน จานวน 4 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
วิชาการและแผนงาน)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองวิชาการและแผน
งาน จานวน 2 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
วิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ังกัดกองวิชาการและแผนงาน จานวน 4 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัด
กองวิชาการและแผนงาน จานวน 2 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ า รับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น (กองวิชาการ
และแผนงาน)

จานวน

101,000 บาท

น้า : 23/97
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งบดาเนินงาน

รวม

706,600 บาท

รวม

120,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิได้รับตาม
ระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่ (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น จานวน 10,000 บาท ตามที่ได้รับมอบ มาย
เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเงินรางวัลค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ อบ วนทางวินัย ผู้ทรง
คุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก น่วยงานอื่นๆ ในการประชุมแผน
พัฒนาเทศบาล รือการประชุมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองวิชาการ
และแผนงาน)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ใ ้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจทาใน
เวลาราชการได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจา ที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด (กองวิชาการและแผนงาน)

น้า : 24/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:08

ค่าใช้สอย

รวม

425,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

ค่าจ้างเ มาบริการ

จานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกใ ้ทาการอย่างใด อย่าง
นึ่ง เช่น ทาความ ะอาดอาคาร กาจัดปลวก มด วัชพืช ค่าจ้างตัดและ
เย็บมุมผ้า า รับเขียนปายประชา ัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ค่า
จ้างจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน รือข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น และงานจ้างเ มาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา

จานวน

20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการจัดทา ื่อประชา
ัมพันธ์ต่างๆ เช่น โครงการจัดทาปายประชา ัมพันธ์ บอก ถานที่ท่อง
เที่ยว ถานที่ราชการ เ ้นทางคมนาคม โครงการทา ื่อประชา
ัมพันธ์แนะนา ถานที่ท่องเที่ยว โครงการจัดทา ื่อประชา ัมพันธ์รณรงค์ต่อ
ต้านยาเ พติด โครงการจัดทาปายประชา ัมพันธ์ และ
ื่อประชา ัมพันธ์เพื่อรณรงค์โครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐ ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเ ียง ค่าจ้างเขียนแผ่นปายข้อความโฆษณาและปายรณรงค์ต่างๆ ค่า
จ้างโฆษณาทาง ถานีวิทยุ โทรทัศน์ นัง ือพิมพ์ ค่าถ่ายทา ื่อโฆษณา วีดี
ทัศน์ พิมพ์โป เตอร์ แผ่นพับ ใบปลิวปฏิทิน
คู่มือแนะนา เอก ารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทาง ื่อมวลชน
อกระจายข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่เป็นการ
โฆษณาและเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล และงาน
ประเพณีต่างๆฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา เช่น ค่าฤชา
ธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆในการทานิติกรรม ัญญา ค่า
ารวจรังวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

น้า : 25/97
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ค่าเย็บ นัง ือเข้าปก นัง ือ

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม นัง ือเข้าปก นัง ือ รือค่าถ่ายเอก าร
ต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบกฎ มายและ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองวิชาการ
และแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ค่าชดใช้ค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทน และอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการจัดทาปายประชา ัมพันธ์และ ื่อประชา ัมพันธ์เพื่อรณรงค์โครงการ
จานวน
ต่างๆตามนโยบายของรัฐ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาปายประชา ัมพันธ์และ ื่อประชา ัมพันธ์เพื่อรณรงค์
โครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐ ใ ้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าว ารของทาง
ราชการได้อย่างทั่วถึง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565)
น้า 214) (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว ารของทางราชการ พ.ศ. จานวน
2540 และกฎ มายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

10,000 บาท

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมใ ้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าว
ารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎ มายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นใ ้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมือง
ท่าบ่อ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565)
น้า 211) (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการอบรมและทาประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทาประชาคมท้องถิ่นในกระบวนการจัด
ทาแผนพัฒนาเทศบาล รือแผนพัฒนาชุมชนอย่างมี ่วนร่วม โดยจัดอบรม
ประชาคมท้องถิ่น ประชุมผู้นาชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกเขต
เทศบาล ใ ้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
อย่างเป็นระบบ ทาใ ้ชุมชน ามารถวางรากฐานการพัฒนาชุมชน และ
กา นดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตน ใ ้เทศบาล ามารถนาข้อมูลไป
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศา ตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) น้า 212) (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

40,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมวั ดุครุภัณฑ์ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง และ
ทรัพย์ ินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ เครื่องถ่ายเอก าร เครื่องอัด าเนา เครื่องพิมพ์ดีด วิทยุเทป กล้อง
ถ่ายรูป กล้องดิจิตอล เครื่องฉายภาพ เครื่องวีดีโอ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวี
ดี โทรทัศน์ เครื่องเ ียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปาย
ประชา ัมพันธ์ต่างๆ ปายชื่อชุมชน ปายซอย ปายถนน ปายจราจร โต๊ะ
เก้าอี้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองวิชาการและแผน
งาน (กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

จานวน

120,000 บาท

รวม

161,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริ ารงาน านัก
งาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้พักคอย กระดาษ มึก
ดิน อ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคาผิด กาว กระดาษทาปก ที่เย็บ
กระดาษ ลวดเ ียบ คัตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ เทปติด ัน นัง ือ
แฟม กระดาษไข ไม้บรรทัด น้าดื่ม น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน
ชา กาแฟ น้าตาล คอฟฟีเมต เพื่อใ ้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุ เช่น ายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา ตลับแยก ายไฟ ไมโครโฟนแบบ าย ายไมโครโฟน
ลอดไฟ ัวต่อ ายไมโครโฟนและวั ดุไฟฟาและวิทยุ และอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

46,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ม้อแกง ม้อ
กะทิ ถาด ทัพพี ตะ ลิว ช้อน ้อม กะละมัง ไม้กวาด ผงซักผ้า ผ้าปู
โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ถ้วย จาน ชาม แก้วน้า ผ้าเช็ดมือ พรมเช็ดเท้า ผ้ากัน
เปอน กระดาษชาระ น้ายาล้าง ้องน้า
น้ายาดับกลิ่น ไม้ถูพื้น และวั ดุงานบ้านงานครัวอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุก่อ ร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุก่อ ร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ ี แปรงทา ี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ รือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ังกะ ี ตะปู เ ล็กเ ้น กระจก โล ะต่าง ๆ
ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวั ดุก่อ ร้างที่จะนาไป ร้างปาย
ประชา ัมพันธ์ต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ยานพา นะและขน ่ง เช่น
ยางนอก ยางใน น้ามันเบรค แบตเตอรี่ น้ากลั่น ัวเทียน กระจกรถ และ
วั ดุอุปกรณ์ยานพา นะและขน ่ง และอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในลักษณะเดียว
กัน า รับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกอง
วิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามัน จาระบี น้ามันเครื่อง และวั ดุ เชื้อเพลิงและ ล่อลื่นอื่นๆใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน า รับรถ
ยนต์ จานวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

47,600 บาท

รวม

47,600 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

42,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด แผ่นโฟม ผ้า
ปาย กระดาษโป เตอร์ ี พู่กัน ตลับเทปบันทึกเ ียง เทปวีดีโอ ฟิล์ม
ถ่ายรูป ถ่านแฟลซกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลซกล้องถ่ายรูป
ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้า มึก ผง
มึก ปริ๊นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์ แผงแปนอักขระ
รือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวั ดุคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ ที่จาเป็นในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(กองวิชาการและแผนงาน)
วั ดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รือจัดทา ตรายาง คลิปติดบัตร ตรา ัญลักษณ์
ต่างๆ และวั ดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวั ดุใดๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายละเอียดจาแนกประเภทงบประมาณ
(กองวิชาการและแผนงาน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ม้อต้มน้าไฟฟา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้อต้มน้าไฟฟา จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จัง วัด นองคาย
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ของเทศบาล
เมือง ท่าบ่อ น้า 331) (กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์จานวน 1 ชุด
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ รวม 42,600
บาท ประกอบไปด้วย1.เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ราคา 30,000 บาทคุณลักษณะพื้นฐาน
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน ลัก (6 core) โดยมี
ความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถในการประมวลผล
ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วยความจาขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจา ลักใน
การแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการใช้ น่วยความ
จา ลักในการแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1
น่วย
- มีDVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มี
แปนพิมพ์และเมา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
ราคา 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
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จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20
น้าต่อนาที(ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 น้า
ต่อนาที(ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง - มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
3.เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
4.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ ิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิข ิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559จัดซื้อตามราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจาปีพ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 15 มีนาคม 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) น้า331) (กองวิชาการและ
แผนงาน)
งานบริหารงานคลัง

รวม

10,766,047 บาท

รวม

5,575,847 บาท

รวม

5,575,847 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

3,459,556 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกองคลัง จานวน 9 อัตรา ตามตาแ น่งและอัตราที่ ก.ท. กา นด โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ตอบแทนรายเดือน ของผู้บริ ารตาแ น่งผู้อานวยการกองคลังระดับ 8 เดือน
ละ 5,600 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

121,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

จานวน

306,298 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่ลูกจ้างประจา ังกัดกองคลังพร้อมเงินปรับปรุง
ประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามบัญชีกา นดตาแ น่งที่กระทรวงม าดไทย
กา นดโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

1,417,893 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของผู้บริ ารตาแ น่งผู้อานวยการกองคลัง
ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน จานวน 67,200 บาท (กองคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงาน การคลัง 1
อัตรา อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน จานวน 18,000 บาท (กองคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงานทั่วไป 1
อัตรา อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน จานวน 18,000 บาท (กองคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง ัว น้าฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ ิน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน จานวน 18,000 บาท (กองคลัง)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1,309,893 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัด กองคลัง จานวน 9 อัตรา โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองคลัง จานวน 1 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

203,700 บาท

รวม

4,772,000 บาท

รวม

273,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
่วนท้องถิ่น จานวน 200,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ ั่งการ ด่วนที่
ุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง ลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กา นดใ ้บุคคล รือคณะ
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารงานภาครัฐ ที่มี ิทธิตาม
ลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล รือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ใ ้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจทาใน
เวลาราชการได้ (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน

48,000 บาท

- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 191,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกอง
คลัง จานวน 9 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
เ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองคลัง จานวน 2
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบ
และ ลักเกณฑ์ที่กา นด (กองคลัง)

จานวน
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

5,000 บาท

รวม

1,407,000 บาท

จานวน

1,175,000 บาท

จานวน

35,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด (กองคลัง)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงาน บุคคลภายนอกใ ้
ทาความ ะอาดอาคาร ถานที่ราชการ รวมพื้นที่ทั้ง มด 2,086 ตาราง
เมตร ตารางเมตรละไม่เกิน 10 บาทต่อเดือน จานวน 4
อัตรา จานวน 288,000 บาท
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างแผนที่ภาษี จานวน 3 อัตรา จานวน 216,000
บาท
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ตลาดและค่าประกัน อัคคีภัยอาคาร
พาณิชย์และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็น จานวน 600,000 บาท
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอก าร จานวน 1 เครื่อง จานวน 60,000
บาท
1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าเล่มเอก าร , ค่าจ้างทาตรายาง จานวน 11,000 บาท
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจัดทาปายประชา ัมพันธ์จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาปายประชา ัมพันธ์จัดเก็บภาษีของท้องถิ่นฯ
ลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) น้า 310 ) (กองคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาใบปลิวประชา ัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาใบปลิวประชา ัมพันธ์ถึงเจ้าของ
ทรัพย์ ิน ในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561 - 2565) น้า 309 ) (กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

42,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รวม

232,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุ านักงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ายาขัดพื้น น้ายาขัด ้องน้าไม้ถูพื้น ายยางถ้วยชามแก้ว
น้า ถาดกระติก รือวั ดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จาเป็น (กองคลัง)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรค่าชดใช้เ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทนและอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)
จัดทาแผนที่ภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดินและ ารวจข้อมูลภาค นามเกี่ยวกับ
ที่ดิน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561 - 2565) น้า 308) (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ ฯลฯในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงานและเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพา นะรถ
ยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองคลังและทรัพย์ ินอื่น ๆ ใ ้ปฏิบัติงานได้ดี
อยู่เ มอ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริ าร
งาน านักงาน เช่น กระดาษ ดิน อ ไ ้ดิน อยางลบ ไม้บรรทัด แฟม
เอก าร เครื่องเย็บกระดาษ ผ้าพิมพ์ น้ายาลบคาผิด ธงและวั ดุ านักงาน
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
ดีเซล น้ามันเครื่อง น้ากรด ฯลฯ (กองคลัง)
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วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

จานวน

10,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

2,860,000 บาท

จานวน

2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแ ไฟฟาที่ใช้ในกิจการเทศบาลค่ากระแ ไฟฟา ถานี ูบน้า
เพื่อการเกษตร และค่ากระแ ไฟฟา าธารณะ (กองคลัง)
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน

360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่เช่น ไม้อัด แผ่นโฟม ผ้าปาย กระดาษ
โป เตอร์ ี พู่กัน ตลับเทปบันทึกเ ียงเทปวีดีโอ ฟิล์มถ่าย ถ่านแฟลซ กล้องวี
ดีโอ ถ่านแฟลซกล้องถ่ายรูป ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ และอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)
วั ดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้า มึก ผง มึกปริ้นเตอร์ แผ่น
บันทึกข้อมูล รือ ื่อบันทึกข้อมูล ัวพิมพ์ รือแถบพิมพ์แผงแปนอักขระ รือ
แปนพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวั ดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จา
เป็นในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต(INTERNET) ค่าบริการ ค่า
เช่า ค่า มาชิกในการใช้บริการ ค่า ื่อ ารอื่นๆ และใ ้ มายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพื่อใ ้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการทาง
ด้านโทรคมนาคมค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ
เทศบาล
(กองคลัง)
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งบลงทุน

รวม

418,200 บาท

รวม

418,200 บาท

จานวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน จานวน 1 ตัว จานวน 8,000 บาท จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 334 ) (กองคลัง)
เก้าอี้ านักงานพนักพิงเตี้ย
จานวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงานพนักพิงเตี้ย
มีท้าว
แขน จานวน 6 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 334 ) (กองคลัง)
เก้าอี้ านักงาน ลังเน็ต

24,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
เก้าอี้ านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ านักงาน ลังเน็ต แบบพนักพิง ูง แขนพียูปรับ
ระดับ จานวน 3 ตัวๆ ละ 8,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 333 ) (กองคลัง)

จานวน
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เครื่องปรับอากาศ

จานวน

32,400 บาท

จานวน

23,700 บาท

จานวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ่วน
ขนาด 24,000 บีที
ยู จานวน 1 เครื่อง จานวน 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ังเขปดัง
นี้ 1) ขนาดที่กา นดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กา นดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความ ามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม และ
ฉลากประ ยัดไฟฟาเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ าเร็จรูทั้งชุด ทั้ง น่วย ่งความเย็น
และ น่วยระบายความร้อนจาก โรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรง
ไฟฟา (Electric grids) รือเครื่องผลิตประจุไฟฟา (lonizer) เป็นต้น ามารถ
ดับจับอนุภาค ฝุนละออง และอุปกรณ์ ามารถทาความ ะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้น รือแขวน
- ชนิดติดผนัง
า รับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความ น่วงเวลาการทางานของคอมเพร เซอร์
7) การซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบประมาณ มกราคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 334 ) (กอง
คลัง)
ตู้เ ล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
จานวน 3 ตู้ ๆ ละ 7,900
บาท จานวน 23,700 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ังเขปดังนี้
1) มี ูลิ้นชัก
2) คุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต า กรรม (มอก.) จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบประมาณ มกราคม 2561 (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 334 ) (กองคลัง)
โต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3 ลิ้นชัก
จานวน 3 ตัว ๆ
ละ 3,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 334 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
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โต๊ะทางานเ ล็ก

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,800 บาท

จานวน

38,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเ ล็ก น้า 7 ลิ้นชัก 6 ฟุต จานวน 4 ตัว ๆ
ละ 10,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565) น้า 333 ) (กองคลัง)
ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียธรรมดา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกีย
ธรรมดา จานวน 1 คัน จานวน 40,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ังเขปดังนี้
1) ขนาดที่กา นดเป็นขนาดปริมาตรกระบอก ูบขั้นต่า
(1) กรณีขนาดต่ากว่า ซีซี ที่กา นดไม่เกิน 5 ซีซี รือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่
กา นดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กา นดไว้
(2) ราคาที่กา นดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใ ้มีคุณ มบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุต า กรรม
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบประมาณ มกราคม 2561 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 336 ) (กองคลัง)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิก
เซล จานวน 2 ตัวๆ ละ จานวน 19,300 บาท จานวน 38,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ังเขปดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กา นดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) ามารถถอดเปลี่ยน ื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง ะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม รือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
5) ามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ านักงบประมาณ มกราคม 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 336 ) (กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

จานวน

40,000 บาท

จานวน

39,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จานวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000
บาท จานวน 40,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีมี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน ลัก (2 core) ที่มี
ความเร็ว ัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจาไม่น้อยกว่า 32 GB
- มี น้าจอ ัมผั ขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2,048 x 1,536 Pixel
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac) Bluetooth
และ GPS
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G รือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in)
- มีกล้องด้าน น้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
- มีกล้องด้าน ลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ังคม ประกาศ ณ วัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 336 ) (กองคลัง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผลแบบที่ 2*
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล (จอแ ดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแ ดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง จานวน 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน ลัก (6 core) โดยมี
ความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ ามารถในการประมวลผล
ูง จานวน 1 น่วย
- น่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี น่วยความจาแบบ Cache Memory รวม
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ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
- มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแ ดงภาพแยกจากแผงวงจร ลักที่มี น่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
2) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน น่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ ามารถใช้ น่วยความจา ลักใน
การแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB รือ
3) มี น่วยประมวลผลเพื่อแ ดงภาพที่มีความ ามารถในการใช้ น่วยความ
จา ลักในการแ ดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1
น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (InTerface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
2.เครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบ ิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิข ิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย ราคา 3,800 บาท ต่อชุด จานวน 1
ชุด จานวน 3,800 บาท
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามแผ
นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 334 ) (กองคลัง)
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เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านักงาน (จอแ ดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จานวน 2 ชุด
ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านักงาน จานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000
บาท จานวน 34,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน ลัก (4 core) มีความ
เร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB จานวน 1
น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
2. เครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 KVA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 5,800 บาท จานวน 11,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1KVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบ ิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)
ที่มีลิข ิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด จานวน 2
ชุด จานวน 7,600 บาท
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
ังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 - 2565) น้า 336 ) (กองคลัง)

จานวน

53,200 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

จานวน

22,000 บาท

จานวน

22,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค า รับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง จานวน 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน ลัก (4 core)
จานวน 1 น่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง นึ่ง รือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว
กัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz และมี น่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน รือ
2. ในกรณีที่มี น่วยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความ ามารถในการประมวลผล ูง
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) แบบ DDR4 รือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
น่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 x Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI รือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุ
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และ ังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
้าปี (พ.ศ.2561-2565) น้า 336 ) (กองคลัง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึก
1.5.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300
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บาท จานวน 12,900 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20
น้าต่อนาที (ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ี า รับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 น้า
ต่อนาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
1.5.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รือ LED ี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 น้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง จานวน 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 น้าต่อ
นาที (ppm)
- ามารถพิมพ์เอก ารกลับ น้าอัตโนมัติได้
- มี น่วยความจา (Memmory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รือ ามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ังคม ประกาศ ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 336 ) (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่งกาย/ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการ ของพนักงาน
ดับเพลิง พนักงานเทศกิจ อปพร. เช่น มวก เ ื้อคลุม เ ื้อชูชีพ เ ื้อ ะท้อน
แ ง อปพร. รองเท้า น้ากากกรองควันพิษ เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตร
ประจาตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่อง มาย อปพร. ฯลฯ และ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)
วั ดุเครื่องดับเพลิง
จานวน

50,000 บาท

วั ดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุดับเพลิง เช่น าย ่งน้า ท่อดูดน้า ัวฉีดดับ
เพลิง ข้อต่อ ข้อแยกทาง ่งน้า ท่อดูดรถดับเพลิง น้ายาเคมีดับเพลิงชนิด
ต่าง ๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ( านักปลัดเทศบาล)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,312,020 บาท

รวม

2,636,820 บาท

รวม

2,636,820 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

1,465,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกองการศึกษาจานวน 4 อัตรา ตามตาแ น่งและอัตราที่ ก.ท. กา นด
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนจานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริ ารตาแ น่งผู้อานวยการ
กองการศึกษาระดับกลางอัตราเดือนละ 5,600 บาทโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
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เงินประจาตาแ น่ง

จานวน

67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของผู้บริ ารตาแ น่งผู้อานวยการกองการ
ศึกษาระดับกลางอัตราเดือนละ 5,600 บาทโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

940,560 บาท

- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน616,560บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกองการศึกษาจานวน 4อัตราโดยคานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 324,000 บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองการศึกษา จานวน 3 อัตรา
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

96,300 บาท

- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน60,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ังกัดกองการศึกษาจานวน 4อัตราโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัด
กองการศึกษาจานวน 3อัตราโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
งบดาเนินงาน

รวม

1,573,000 บาท

รวม

158,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

จานวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายใ ้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน า รับวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รือในวัน ยุด
ราชการใ ้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติงานกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

72,000 บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่กา นด
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เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

24,000 บาท

รวม

1,300,000 บาท

จานวน

1,000,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าชดใช้ ค่าเ ีย าย รือค่า
ินไ มทดแทน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลที่มี ิทธิได้
รับตามระเบียบกา นด
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบริการอื่นๆค่าเย็บ นัง ือ รือเข้าปกค่า ื่อโฆษณา
และเผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าจ้างเ มาบุคคลค่าถ่าย
เอก ารในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติในกองการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รือซ่อมแซมวั ดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง
และทรัพย์ ินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลฯ เช่น รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์รถจักรยานยนต์ฯลฯ
ค่าวัสดุ

รวม

115,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นผ้าคลุมเก้าอี้ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ
และในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ในการบริ ารงาน
านักงานเช่นกระดาษ มึก ดิน อ ปากกา กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ มีด
คัตเตอร์ น้าดื่มจากเอกชน า รับบริการประชาชน และอื่นๆในลักษณะเดียว
กัน
วั ดุงานบ้านงานครัว
จานวน

15,000 บาท

วั ดุ านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัวเช่น ม้อแกง, ม้อกระทะ,ถาด
ลุม,ทัพพี,ตะ ลิว,ช้อน, ้อม,กะละมัง, ไม้กวาดผงซักฟอกผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุม
เก้าอี้ถ้วยจานแก้วและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน
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วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่นเช่นน้ามันดีเซลน้ามัน
เบนซินน้ามันเครื่อง และอื่น ๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน
วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุคอมพิวเตอร์เช่น กระดาษ มึกเติมเม้าท์แผ่นดิ แฮ
นดี้ไดร์และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
งบลงทุน

รวม

102,200 บาท

รวม

102,200 บาท

จานวน

67,200 บาท

จานวน

35,000 บาท

รวม

55,786,821 บาท

รวม

27,483,720 บาท

รวม

27,483,720 บาท

จานวน

22,442,040 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยวระดับปฐมวัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนเดี่ยวตามมาตรฐาน มอก.จานวน 28
ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคาย
-ศ.1 จานวน 24 ชุด ๆ ละ 2,400 บาท
-ศ.2 จานวน 4 ชุด ๆ ละ 2,400 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 337)
โต๊ะอา ารเด็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอา ารเด็ก ขนาด 120x60x50 ซม.
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด นองคายจานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,500
บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 337)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานครูเทศบาล
จานวน 62อัตราตามตาแ น่งและอัตราที่ ก.ท. กา นดโดยคานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือนจานวน 19,239,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน า รับ ข้าราชการครู /ครูผู้ดูแลเด็ก รวมเป็น 11 อัตรา
จานวน 3,202,200 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

981,600 บาท

จานวน

1,260,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ า รับ
พนักงานครูเทศบาลจานวน 27 อัตราจานวน 1,134,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาแ น่งครู อัน
ดับ คศ.2 จานวน 3 อัตรา จานวน 126,000 บาท (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

2,460,120 บาท

- ค่าตอบแทนรายเดือน า รับพนักงานครูเทศบาล จานวน
981,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน า รับพนักงานครู
เทศบาล ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ จานวน 5 อัตรา (กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน า รับจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจใน ถานศึกษา
จานวน 5 อัตราโดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนจานวน 614,400
บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน า รับจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแ น่งผู้ดูแลเด็ก จานวน 10 อัตราจานวน 1,413,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน า รับจ้างพนักงานจ้างทั่วไปใน ถาน
ศึกษา (ภารโรง) จานวน 2 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
จานวน 216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน า รับพนักงานจ้างทั่วไป ตาแ น่ง ผู้ดูแล
เด็ก จานวน 2 อัตรา จานวน 216,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจใน ถาน
ศึกษา (บุคลากร นับ นุนการ อน) จานวน 5 อัตราจานวน 112,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแ น่งผู้ดูแล
เด็ก จานวน 10 อัตรา จานวน 179,580 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปใน ถานศึกษา
จานวน 2 อัตรา จานวน 24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตาแ น่ง
ผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา จานวน 24,000 บาท

จานวน

339,960 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

22,199,101 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

15,356,394 บาท

จานวน

1,272,000 บาท

จานวน

21,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กแ ่งชาติเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ถานที่ ร่วมกับ
อาเภอโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าอา าร – น้าดื่มของขวัญของ
รางวัลค่า นับ นุนโรงเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 270) (กอง
การศึกษา)
โครงการเข้าร่วมม กรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเ นือ/ระดับประเทศ
จานวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแ ดงผลงานทาง
วิชาการฯ เช่น ค่าจ้างเ มารถโดย าร ค่าอา าร ค่าที่พัก ฯลฯ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 263)
โครงการจัดการศึกษา ู่ไทยแลนด์ 4.0
จานวน

500,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา ภาษา ู่อาเซียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรครูผู้ อนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
รือภาษาจีน รือภาษาเวียดนาม) ค่าฝึกอบรมศึกษาดูงานอุปกรณ์การเรียน
การ อน และค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 น้า 242) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อปองกันยาเ พติดใน ถานศึกษา
- กิจกรรมต่อต้านยาเ พติดเป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าพัฒนาเจ้า น้าที่ของเทศบาลเป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าพัฒนาครูแกนนาเป็นเงิน 3,000 บาท
( นัง ือ ั่งการ กระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3274ลงวัน
ที่19 มิถุนายน 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้า 255) (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในวันเด็กแ ่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการ อน 5 กลุ่ม าระ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 278) (กองการศึกษา)
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โครงการพัฒนาอบรมพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา

จานวน

200,000 บาท

จานวน

556,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งไว้ 100,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ 1 ท่าเ ด็จ) ตั้งไว้ 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์ 2 บ้านน้าโมง) ตั้งไว้ 50,000 บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 น้า 256) (กองการศึกษา)
โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายการบริ าร ถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าจัดการเรียนการ อน 357,000 บาท
- ค่า นัง ือเรียน
เป็นเงิน
25,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
เป็นเงิน 25,800 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน
38,700 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 55,470 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ 2
- ค่าจัดการเรียนการ อน 40,800 บาท
-ค่า นัง ือเรียน
เป็นเงิน
2,200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน
2,200 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน
3,300 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน
4,730 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ่งเ ริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตาม นัง ือด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิ.ย. 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 221) (กองการศึกษา)
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โครงการ นับ นุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ค่าจัดการเรียนการ อน เป็นเงิน 2,516,400 บาท
-ค่า นัง ือเรียน
เป็นเงิน 731,394 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
เป็นเงิน 452,030 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
เป็นเงิน 467,220 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 635,950 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ่งเ ริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตาม นัง ือด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิ.ย. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 245) (กอง
การศึกษา)

จานวน

4,802,994 บาท
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เงินอุด นุน า รับ ่งเ ริมศักยภาพการจัดการศึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ลัก ูตร ถานศึกษา เป็นเงิน
20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เป็น
เงิน 9,600 บาท
- ระบบ Wireless Fidelity : Wifiเป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ้อง มุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแ ล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000
บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
(1) โรงเรียนที่ มัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนละ
500,000 บาท
(2) โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน ังกัด อปท.
- ข้าราชการครู / พนักงานครู จานวน 62 คน ๆ ละ 3,000 บาท
จานวน 186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปจจัยพื้นฐาน า รับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 55,000 บาท
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด รรงบประมาณจากกรม ่งเ ริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตาม นัง ือด่วนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิ.ย. 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้า 231,244,249,250,256,266) (กองการศึกษา)

จานวน

1,177,800 บาท
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เงินอุด นุน า รับ นับ นุนอา ารกลางวัน

จานวน

6,626,600 บาท

รวม

5,997,707 บาท

จานวน

5,997,707 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อศูนย์1 คนละ 20 บาท/คน/วัน
จานวน 210 คน 245 วัน เป็นเงิน 1,029,000บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อศูนย์ 2คนละ 20 บาท/คน/วัน
จานวน 24 คน 245 วัน เป็นเงิน 117,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อคนละ 20 บาท /คน/วัน จานวน1,370
คน 200 วัน เป็นเงิน 5,480,000 บาท
(ตาม นัง ือ กระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุดที่มท 0816.2/ว.3274ลงวันที1่ 9
มิถุนายน 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 236
) (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
ค่าอา ารเ ริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออา ารเ ริม (นม) า รับโรงเรียนใน ังกัด,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯและโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯดังนี1้
. ถานศึกษาใน ังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อได้แก่
- โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่ออัตราคนละ 7.37 บาทจานวน 1,370
คน 260 วันเป็นเงิน 2,625,194 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อศูนย์ 1 อัตราคนละ 7.37
บาท จานวน 210 คน 260 วันเป็นเงิน 402,402 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ ศูนย์ 2 อัตราคนละ 7.37บาท
จานวน 24 คน 260 วัน เป็นเงิน 45,989 บาท
2. ถานศึกษาของ น่วยงานอื่นได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่ออัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 1,055
คน 260 วัน เป็นเงิน 2,021,591 บาท
- โรงเรียนโกมลวิทยาคารอัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 415คน 260
วัน เป็นเงิน 795,223 บาท
- โรงเรียนบ้านน้าโมงอัตราคนละ 7.37 บาท จานวน 56คน 260
วัน เป็นเงิน 107,308 บาท (ตาม นัง ือ
กระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุดที่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที1่ 9
มิถุนายน 2561)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 น้า 237) (กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

845,000 บาท

ค่าไฟฟา

จานวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแ ไฟฟาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

45,000 บาท

รวม

6,104,000 บาท

รวม

6,104,000 บาท

จานวน

6,104,000 บาท

รวม

15,305,560 บาท

รวม

8,019,960 บาท

รวม

8,019,960 บาท

จานวน

1,509,624 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใ ้กับโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน ่วนราชการ
เงินอุด นุน ่วนราชการ
เงินอุด นุนโรงเรียน จานวน 6,104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอา ารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ังกัด านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง
ท่าบ่อ ได้แก่
1) โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน
จานวน 1,055 คน 200 วัน เป็นเงิน 4,220,000 บาท
2) โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จานวน415
คน 200 วัน เป็นเงิน 1,660,000 บาท
3) โรงเรียนบ้านน้าโมง อัตราคนละ 20 บาท/คน/วันจานวน 56คน 200
วันเป็นเงิน 224,000 บาท
( นัง ือ ั่งการกระทรวงม าดไทยด่วนที่ ุดที่ มท 0816.2/3274ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
น้า 236) (กองการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม จานวน 4 อัตรา ตามตาแ น่งและ
อัตราที่ ก.ท. กา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของตาแ น่งผู้อานวยการกอง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ ัว น้าฝายบริ ารงาน าธารณ
ุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน

282,768 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่ลูกจ้างประจา ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม พร้อมเงินปรับปรุงประจาปี จานวน 1 อัตรา ตามบัญชีกา นดตาแ น่ง
ที่กระทรวงม าดไทยกา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

5,331,168 บาท

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของตาแ น่งผู้อานวยการกอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม (อานวยการท้องถิ่นกลาง) อัตราเดือนละ 5,600
บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม)
เงินประจาตาแ น่ง

ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2,739,168 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม จานวน 19 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2,592,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อมจานวน 24 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

744,000 บาท

รวม

6,697,000 บาท

รวม

152,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ใ ้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติ
งานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิได้รับตาม
ระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่กา นด (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

50,000 บาท

ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 456,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ังกัดกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม จานวน 19 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัด
กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม จานวน 24 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจา ที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน
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ค่าใช้สอย

รวม

4,215,000 บาท

จานวน

3,800,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพา นะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง ค่าชดใช้ค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทนของพนักงานและลูกจ้าง
กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อมที่ได้รับคา ั่งใ ้ไปราชการ รือเกี่ยวเนื่องใน
การปฏิบัติราชการ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อ ่งเ ริมการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อ ่งเ ริมการลด
ก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน เช่น ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลางวันและเครื่อง
ดื่ม ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าวั ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 320 ลาดับ
ที่ 4) (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
โครงการรณรงค์ปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า
จานวน

85,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกใ ้ทางานอย่างใดอย่าง นึ่ง เช่น
จ้างเ มาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย พนักงานดูแลรักษาความ ะอาด วน
าธารณะเฉลิมพระเกียรติ พนักงานรักษาความ ะอาดถนน พนักงานตรวจ
โรค ัตว์ ค่าเย็บเข้าปก นัง ือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเ มาการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น ค่าล้างอัดฟิล์มและ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอบรมและ ัมมนาตามโครงการรณรงค์
ปองกันพิษ ุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ค่าอา าร
กลางวัน ค่าอา ารและเครื่องดื่ม ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าวั ดุ านักงาน ค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 215 ลาดับที่ 2) (กอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม)
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โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอบรมและ ัมมนาตามโครงการรณรงค์
ลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เช่น ค่าอา ารว่าง ค่าอา าร
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอก าร ค่าจัดทาปายประชา ัมพันธ์ ค่าตกแต่ง ถาน
ที่ ค่าวั ดุ านักงาน ค่าวิทยากร ค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเ มา
เครื่องเ ียง ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 215 ลาดับ
ที่ 3 ) (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
โครงการรับ มัครอา า มัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรับ มัครอา า มัครท้องถิ่นรักษ์
โลก(อถล.) เช่น ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าปายชื่อ ค่า
บัตรประจาตัว (อถล.) ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าวั ดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 320 ลาดับที่ 5) (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
โครงการอบรม ุขาภิบาลอา ารผู้ประกอบการ ถานที่จา น่ายอา ารและผู้
จานวน
ัมผั อา าร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอบรม ุขาภิบาลอา ารผู้ประกอบการ
ถานที่จา น่ายอา ารและผู้ ัมผั อา าร เช่น ค่าอา ารว่าง ค่าอา ารกลาง
วันและเครื่องดื่ม ค่าปายประชา ัมพันธ์ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าวั ดุ
านักงาน ค่าวั ดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) น้า 216 ลาดับที่ 1) (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา รือซ่อมแซมทรัพย์ ินที่ชารุดเ ีย ายในการปฏิบัติ
งาน เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่าย
รูปดิจิตอล โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม (กอง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม)

40,000 บาท

200,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

2,330,000 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริ ารงาน านัก
งาน เช่น กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา กระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ลวดเย็บกระดาษ เทปกาว มุด ซองเอก าร ตลับผง มึก คลิป
ไม้บรรทัด ตะแกรงวางเอก าร กล่องใ ่เอก าร เครื่องคิด
เลข กรรไกร ตรายาง ปากกาไวท์บอร์ด แฟมใ ่เอก าร เครื่องเย็บกระ
ดาษ คลิป กระดาษคาร์บอน กาว อง น้า เทปใ และอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ไฟฟา เช่น ฟิว ์ เทปพัน ายไฟ าย
ไฟฟา ลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา วิตซ์ไฟฟา เบรกเกอร์ ถ่านไฟฉาย กระบอก
ไฟฉาย ัวเทียน ไฟฉาย บัลลา ตาร์ทเตอร์ ไม้ราง ายไฟฟา และ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม)
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะพลา ติก เข่งขยะ ผง
ซักฟอก น้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ายาล้าง ้องน้า โซดาไฟ น้ายาถู
พื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว น้ายาล้างจาน ไม้ปดขนไก่ กระดาษชาระ แก้ว
น้า จานรอง มีด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม กระติกน้าแข็ง และอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดุก่อ ร้าง
จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุก่อ ร้างต่างๆ เช่น ดินลูกรัง า รับฝงกลบขยะมูล
ฝอย น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ ี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ รือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง ังกะ ี ตะปู เ ล็กเ ้น แปรงทา ี ปูนขาว ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง ลวด ลวดเชื่อม ิน ตลับเมตร ี
น้ามัน จอบ เ ียม ิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ ว่าน อ่างล้างมือ ท่อ
น้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้าบาดาล วั ดุก่อ ร้างอื่นที่จาเป็นต้อง
ใช้เพื่อปรับปรุง ิ่งก่อ ร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
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วั ดุยานพา นะและขน ่ง

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ยานพา นะและขน ่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและ กรู ายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แ ง ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล๊อคครัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย ัญญาณไฟกระ
พริบ ัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ัวเทียน เบรก ครัช แบตเตอรี่ ไฟ
น้า ไฟเบรก ตลับลูกปน กระจกมองข้างรถยนต์ ม้อน้า และอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุขและ ิ่ง
แวดล้อม)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
จานวน

1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันจารบี น้ามัน
เครื่อง น้ามันก๊าด แก๊ ุงต้ม น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน ที่ใช้กับรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย และรถยนต์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานรักษาความ ะอาด เครื่องตัด
ญ้า ใช้กับเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุวิทยาศา ตร์ รือการแพทย์
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ายาเคมีในการกาจัดแมลง เช่น น้ายากาจัดยุง ทราย
อะเบท น้ายากาจัดแมลงวันและแมลงพา ะนาโรคต่างๆ น้ายาเคมี เพื่อล้าง
ทาความ ะอาดตลาด เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ แอลกอ
ฮอลล์ วัคซีนปองกันโรคพิษ ุนัขบ้า ยาฉีด มัน ุนัข ยาเบื่อ นู และวั ดุ
วิทยาศา ตร์การแพทย์อื่นที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม)
วั ดุการเกษตร
จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุการเกษตร เช่น ายยาง พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถาง
ต้นไม้ ดินผ มแกลบ รือขี้เถ้าแกลบ ยาฆ่าเพลี้ย รือแมลงต่างๆ และ
อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่งาน
ของเทศบาล เช่น พู่กัน ี ฟิล์มถ่ายรูป แผ่นปายต่างๆ ค่าวั ดุในการจัดทา
แผ่นพับ รือแผ่นใ แผ่นซีดี วั ดุที่ใช้ในการจัดบอร์ด แผ่นโฟม กระดาษ
โป เตอร์ และวั ดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน
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วั ดุเครื่องแต่งกาย

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เ ื้อแขนยาว เ ื้อแขน
ั้น เ ื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ น้ากาก มวก ผ้าปิดปาก แว่นตา า รับคน
งานตัด ญ้า เ ื้อกั๊ก ี ้ม ะท้อนแ ง และวั ดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม)
วั ดุคอมพิวเตอร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผ้า
มึก แผ่นกรองแ ง แผงแปนอักขระ รือแปนพิมพ์ เมนบอร์ด และวั ดุอื่น
ที่มีลักษณะเป็นวั ดุคอมพิวเตอร์ของกอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวดล้อม
วั ดุอื่น
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวั ดุที่ตั้งจ่ายไว้ข้างต้น เช่น ตรา
ยาง คลิปติดบัตร พลา ติกใ ่บัตร ตรา ัญลักษณ์ต่าง ๆ และวั ดุอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง าธารณ ุขและ ิ่งแวด
ล้อม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

158,600 บาท

รวม

158,600 บาท

จานวน

59,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่น มอกควัน จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น มอกควัน จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพ่น น้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ายา ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กาลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 340) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)
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เครื่อง ูบน้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟา (ปมแช่ไดโว่) จานวน 1 เครื่อง

จานวน

20,000 บาท

จานวน

19,000 บาท

จานวน

26,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ูบน้า ชนิดมอเตอร์ไฟฟา (ปมแช่ไดโว่) จานวน 1
เครื่อง ตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท
0508.02/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นจัง วัด
นองคาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 340) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)เป็นเครื่องตัด ญ้าแบบ ะพาย
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอก ูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 340) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)
เครื่องตัด ญ้า แบบเข็น จานวน 2 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัด ญ้า แบบเข็น จานวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1)เป็นเครื่องตัด ญ้าแบบเข็นชนิด ูบนอน
2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
3)รัศมีตัด ญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 340) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ านักงาน จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) - มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกน ลัก (4 core ) โดยมีความเร็ว ัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
-มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
-มี น่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA รือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1
น่วย
-มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
-มีช่องเชื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมา ์
-มีจอแ ดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 น่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 339) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน

17,000 บาท
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด มึก พร้อมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความ ามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX
ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดา า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ ี า รับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 น้า ต่อ
นาที (ppm) รือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- ามารถ แกนเอก าร ขนาด A4 (ขาวดา- ี) ได้
- มีความละเอียดในการ แกน ูง ุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดปอนเอก ารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- ามารถถ่าย าเนาเอก ารได้ทั้ง ีและขาวดา
- ามารถทา าเนาได้ ูง ุดไม่น้อยกว่า 99 าเนา
- ามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T
รือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ าย (Wi-Fi) ได้ - มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 339) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)

จานวน

8,000 บาท
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เครื่อง ารองไฟ

จานวน

5,800 บาท

จานวน

3,800 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

430,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

430,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ารองไฟ ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 339) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ า รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ ิทธิการใช้ งานประเภทติด
ตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิข ิทธิ์ถูกต้องตามกฎ มาย จานวน 1 ชุด
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ( น้า 339) (กอง าธารณ
ุขและ ิ่งแวดล้อม)

เงินอุด นุนเอกชน
โครงการอุด นุนโครงการปองกันแก้ไขปญ ายาเ พติดในเยาวชน กิจกรรม
โครงการ To Be Number One
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุน ่งเ ริม นับ นุนการดาเนินงานโครงการปองกันแก้ไข
ปญ ายาเ พติดในเยาวชน กิจกรรมโครงการ To Be Number One
–เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559
-เป็นไปตาม นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 218 ) (กอง าธารณ ุข
และ ิ่งแวดล้อม)
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เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน์
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน์

จานวน

380,000 บาท

รวม

3,452,801 บาท

รวม

2,933,301 บาท

รวม

2,933,301 บาท

จานวน

1,575,268 บาท

จานวน

78,000 บาท

จานวน

579,778 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุนชุมชนต่างๆ 19 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท า รับ
การดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน าธารณ ุข
-เป็นไปตาม นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 น้า 218 (กอง าธารณ ุขและ
ิ่งแวดล้อม)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกอง วั ดิการ ังคม จานวน 5 อัตรา ตามตาแ น่งและอัตราที่ ก.ท
. กา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (กอง วั ดิการ ังคม)
เงินประจาตาแ น่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่ง ได้แก่
1.ผู้อานวยการกอง วั ดิการ ังคม จานวน 1 อัตราๆ ละ
3,500 บาท 2. ตาแ น่ง ัว น้าฝาย ังคม งเคราะ ์
จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท 3. ตาแ น่ง ัว น้าฝายบริ ารงานทั่ว
ไป จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน (กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่ลูกจ้างประจา ังกัดกอง วั ดิการ ังคมพร้อมเงินปรับ
ปรุงประจาปี จานวน 2 อัตรา ตามบัญชีกา นดตาแ น่งที่กระทรวง
ม าดไทยกา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง วั ดิการ
ังคม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

628,255 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกอง วั ดิการ
ังคม จานวน 4 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
วั ดิการ ังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จานวน

72,000 บาท

รวม

485,700 บาท

รวม

75,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยว
ชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการ ารวจข้อมูลครัวเรือน ที่มี ิทธิได้รับ
ตามระเบียบกา นด รือ นัง ือ ั่งการที่กา นดไว้ ค่าเบี้ยประชุม เงิน
รางวัล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ค่าตอบแทน
อา า มัครดูแลผู้ ูงอายุในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ ที่มี ิทธิได้
รับตามระเบียบกา นด รือพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกอง วั ดิการ
ังคม เมื่อมีผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดี
เด่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ใ ้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติ
งานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง วั ดิการ ังคม)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร
จานวน

25,000 บาท

- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกอง
วั ดิการ ังคม จานวน 3 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กอง วั ดิการ ังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจา ที่มี ิทธิได้รับตามระเบียบกา นด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
วั ดิการ ังคม)
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ค่าใช้สอย

รวม

280,000 บาท

จานวน

210,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพา นะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าชด
ใช้ค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทนและอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง วั ดิการ ังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน

20,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเ มาบริการ จานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ มาบริการทาอย่างใดอย่าง นึ่งที่มิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เ ริม ร้างครุภัณฑ์ที่ดินและ ิ่งก่อ ร้าง เช่น ค่า
ซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทา ื่อ ประชา ัมพันธ์ ค่าจัดทาปาย
ประชา ัมพันธ์ เอก ารประชา ัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอก าร ค่า
เย็บเล่มและเข้าปก นัง ือ ค่าจ้างเ มาทาความ ะอาด ค่าจัดทา ิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเ มาบริการ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน (กอง วั ดิการ ังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์ ินอื่นๆในลักษณะ
เดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
วั ดิการ ังคม อาทิ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่าย
เอก าร เครื่องอัด าเนา เครื่องพิมพ์ดีด วิทยุเทป กล้องถ่ายรูป กล้อง
ดิจิตอล เครื่องฉายภาพ เครื่องวีดีโอ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี โทรทัศน์ เครื่อง
เ ียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ปฏิบัติ
งาน และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกอง วั ดิการ ังคม
(กอง วั ดิการ ังคม)
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ค่าวัสดุ

รวม

130,700 บาท

วั ดุ านักงาน

จานวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ ารงานของกอง
วั ดิการ ังคม ประกอบด้วย เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา น้าดื่ม า รับบริการประชาชนใน
านักงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน (กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุไฟฟาและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเป็นอุปกรณ์ไฟฟา เช่น ายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา วิตซ์ไฟฟา ลอดไฟฟา เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว
เทียม และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการ (กอง วั ดิการ
ังคม)
วั ดุงานบ้านงานครัว

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้า ชุดน้าชา ชุดกาแฟ น้ายาทาความ ะอาดและอื่น ๆ
ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุยานพา นะและขน ่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก เบาะรถยนต์ เพลา ฟิล์มกรองแ ง ายไมล์ และอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
จานวน

45,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน า รับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ามันเครื่อง และอื่นๆใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง วั ดิการ ังคม)
วั ดุคอมพิวเตอร์
จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแ ง แผ่นฟิล์ม เมน
บอร์ด มึกคอมพิวเตอร์ เมา ์ แปนพิมพ์ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กอง วั ดิการ ังคม)
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วั ดุอื่น

จานวน

10,000 บาท

รวม

33,800 บาท

รวม

33,800 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออา ารกระป๋อง ข้าว าร
อา ารแ ้ง น้าดื่ม ยารักษาโรค ผ้า ่ม ฯลฯ และวั ดุ
อื่นๆ ที่ไม่มีในบัญชีรายละเอียดจาแนกงบประมาณ
(กอง วั ดิการ ังคม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ านักงาน
ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 2 บานเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก ารชนิด 2 บานเลื่อน กระจก
ูง จานวน 1 ลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 43 x 180 ซม. ผลิตจากเ ล็กแผ่น
คุณภาพ
แผ่นชั้นปรับระดับได้จานวน 3 แผ่น (แบ่งเป็น 4 ช่อง) ามารถเก็บแฟม
เอก าร รือเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆได้ บานประตูมีกุญแจล็อก
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จ. นองคาย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 343 ลาดับที่ 4
(กอง วั ดิการ ังคม)
ตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 4 ลิ้นชัก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เ ล็กเก็บเอก าร ชนิด 4 ลิ้นชัก จานวน 1
ลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 60 x130 ซม. ผลิตจากเ ล็กแผ่นคุณภาพ มี
กุญแจล็อก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น จ. นองคาย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 343 ลาดับที่ 4
(กอง วั ดิการ ังคม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 1 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ า รับงาน านักงาน จานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มี น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน ลัก
(4 core) มีความเร็ว ัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.5 GHz รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มี น่วยความจา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มี น่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA รือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB รือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 น่วย
- มี DVD-RW รือดีกว่า จานวน 1 น่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแปนพิมพ์และเมา ์
- มีจอภาพแบบ LED รือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จานวน 1 น่วย
1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

จานวน

23,800 บาท

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:08

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 น้าต่อ
นาที (ppm) รือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ีไม่น้อยกว่า 10 น้าต่อนาที
(ppm) รือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใ ่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
1.3 เครื่อง ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
ราคา 2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่อง ารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยี าร นเทศและการ ื่อ
าร ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ้าปี (พ.ศ.2561–2565) น้า 343 ลาดับที่ 4 (กอง
วั ดิการ ังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

5,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

5,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม

800,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

300,000 บาท

จานวน

300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการ ่งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประ บภัยพิบัติ
- เพื่อ ่งเ ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ประ บภัยพิบัติในเขต
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ใ ้ได้รับการ งเคราะ ์ช่วยเ ลือตาม ลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติที่กา นดไว้
- ระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ.2561–2565)
น้า 288 ลาดับที่ 13 (กอง วั ดิการ ังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

วั ดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วั ดุอุปกรณ์ไฟฟาที่ใช้ในการซ่อมแซม บารุง
รักษา และติดตั้งไฟฟา าธารณะภายในเขตเทศบาล จัดซื้อวั ดุในการปรับ
ปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ระบบ ัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาล และจัดซื้อวั ดุต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นวั ดุไฟฟาและวิทยุ
เช่น บัลลา ตาร์ทเตอร์ ลอดไฟฟา ดวงโคม ายไฟ เทปพัน าย
ไฟ วิตซ์ไฟฟา คัทเอาท์ไฟฟา ฯลฯ (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

480,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

480,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

480,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

เงินอุด นุน ่วนราชการ
เงินอุด นุน ่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุด นุน น่วยงานของรัฐ รือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็น
าธารณประโยชน์ เช่น อุด นุนขยายเขตไฟฟา าธารณะ อุด นุนค่า
กระแ ไฟฟา อุด นุนเพื่อซ่อมแซม ถานี ูบน้า อุด นุนคลอง ่งน้า อุด นุน
ารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการก่อ ร้างเขื่อนปองกันตลิ่งแม่น้า
โขง อุด นุน า รับรังวัดที่ดิน รือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน โดยที่
เทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดาเนินการเอง (กองช่าง)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันผู้ ูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันผู้ ูงอายุ เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่าตอบแทนกรรมการ และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการ ่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 285 ลาดับที่ 8
(กอง วั ดิการ ังคม)
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โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน เช่น
- ระเบียบเทศบาลเมืองท่าบ่อ ว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขต
เทศบาลเมืองท่าบ่อ พ.ศ.2548 ตามระเบียบเทศบาลเมืองท่าบ่อ ว่าด้วยการจัด
ตั้งชุมชนและการจัดระเบียบบริ ารการดาเนินการงานชุมชนของเทศบาลเมือง
ท่าบ่อ พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 297 ลาดับที่ 1 (กอง
วั ดิการ ังคม)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ
ชุมชน เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถาน
ที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณ
วิทยากร และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 297 ลาดับที่ 4
(กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษต่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษต่างประเทศเช่น ค่า
วั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่า
อา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณวิทยากร และรายการ
อื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 206 ลาดับที่ 3 (กอง
วั ดิการ ังคม)

น้า : 76/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:08

โครงการฝึกอบรมเยาวชนกับการ ืบทอดภูมิปญญาท้องถิ่น

จานวน

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนกับการ ืบทอด
ภูมิปญญาท้องถิ่น เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัด
ตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า
มนาคุณวิทยากร และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 286 ลาดับที่ 9
(กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการฝึกอบรม ่งเ ริมพัฒนาอาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ่งเ ริมพัฒนาอาชีพ
เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่า
ปาย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณวิทยากร และ
รายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ.2561–2565) น้า 205 ลาดับที่ 1
(กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการฝึกอาชีพผู้ ูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพผู้ ูงอายุ เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณวิทยากร และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 207 ลาดับที่ 5 (กอง
วั ดิการ ังคม)
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โครงการ ่งเ ริมครอบครัวอบอุ่น

จานวน

50,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ่งเ ริมครอบครัวอบอุ่น เช่น ค่าวั ดุ
อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่าอา าร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณวิทยากร และรายการ
อื่นๆ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 316 ลาดับที่ 3
(กอง วั ดิการ ังคม)
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนา ตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มพัฒนา ตรีเทศบาลเมือง
ท่าบ่อ เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถาน
ที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอา ารกลางวัน ค่า มนาคุณ
วิทยากร และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565) น้า 296 ลาดับที่ 2 (กอง
วั ดิการ ังคม)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาเด็กและเยาวชนตาบล (เทศบาลเมืองท่าบ่อ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาเด็กและ
เยาวชน (เทศบาลเมืองท่าบ่อ) เช่น ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่อง
เ ียง โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดตกแต่ง ถานที่ ค่าปาย ค่าอา ารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อา ารกลางวัน ค่า มนาคุณวิทยากร และรายการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) น้า 284 ลาดับที่ 5
(กอง วั ดิการ ังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

950,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

950,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

950,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและร่วมการแข่ง
ขัน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าจัด ถานที่ ค่าตอบแทนผู้
ตัด ิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเ รียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก
อน ผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าน้าดื่ม ค่าอา าร ค่าพา นะในการนานักกีฬาเข้า
ร่วมทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในทุกระดับ ค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 220)
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค และระดับประเทศ จานวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและร่วมการแข่ง
ขัน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ ค่าจัด ถานที่ ค่าตอบแทนผู้
ตัด ิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเ รียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก
อน ผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าน้าดื่ม ค่าอา าร ค่าพา นะในการนานักกีฬาเข้า
ร่วมทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในทุกระดับ ค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับ
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 น้า 220)
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
จานวน

320,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
โครงการเข้าค่ายนักกีฬานักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
ระดับภาคและระดับประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีแข่งเรือยาว เช่นค่าใช้จ่ายใน
พิธีการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ค่าจัด ถานที่ค่าตอบแทนผู้ตัด ินค่าถ้วยรางวัลค่า
เ รียญรางวัลค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก อนผู้ควบคุมนักกีฬาค่าน้า
ดื่มค่าอา ารค่าพา นะในการนานักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆในทุกระดับค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับโครงการ(ระเบียบ กระทรวง
ม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และ ่งนัก
กีฬา พ.ศ. 2559 นัง ือ ั่งการที่ มท.0808.2/ว73 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 น้า 280) (กองการศึกษา)
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่วไป ชุมชน เด็ก และเยาวชน

จานวน

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

รวม

410,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

410,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

410,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่ว
ไป ชุมชน เด็ก และเยาวชน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ค่าจัด
ถานที่ค่าตอบแทนผู้ตัด ินค่าถ้วยรางวัลค่าเ รียญรางวัลค่าเบี้ย
เลี้ยงนักกีฬาค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึก อนผู้ควบคุมนักกีฬาค่าน้าดื่มค่าอา ารค่า
พา นะในการนานักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆในทุกระดับ
ค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับโครงการ(ระเบียบ กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และ ่งนักกีฬา พ.ศ. 2559 นัง ือ
ั่งการที่ มท.0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ้าปี 2561-2565 น้า 279) (กองการศึกษา)
โครงการจัดกีฬาเซปกตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไป ชุมชน และเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปกตะกร้อประเภททั่ว
ไป ชุมชน และเยาวชน เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวั ดุอุปกรณ์ค่าจัด ถานที่
ค่าตอบแทนผู้ตัด ินค่าถ้วยรางวัลค่าเ รียญรางวัลค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าเบี้ย
เลี้ยงผู้ฝึก อนผู้ควบคุมนักกีฬาค่าน้าดื่มค่าอา ารค่าพา นะในการนานักกีฬา
เข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆในทุกระดับค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับ
โครงการ(ระเบียบ กระทรวงม าดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การแข่งขันกีฬา และ ่งนักกีฬา พ.ศ. 2559 นัง ือ ั่งการที่ มท
.0808.2/ว73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 น้า 279) (กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใ ม่
ประจาปี 2563 จานวน50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมทาบุญตักบาตร/ในเขตเทศบาลค่าปจจัยไทยธรรมค่าถวายน้าดื่มค่า
ถวายอา ารปินโตถวายพระค่าทาบัตรอวยพรปีใ ม่ค่าพลุค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) น้า 280) (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จานวน

120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดการประดิษฐ์กระทงของชุมชน
ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ค่าตอบแทนกรรมการตัด ิน ค่าเงิน
รางวัล ถ้วยรางวัล ค่าปฏิคม (น้าดื่ม / น้าแข็ง / ผ้าเย็น ตลอดการจัดงาน) ค่า
ปายประชา ัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น้า 281) (กองการศึกษา)
กิจกรรมงานประเพณีแ ่เทียนวันเข้าพรรษา
จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาจัดประกวด
ขบวนแ ่เทียนจานาพรรษาเพื่อ ่งเ ริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแต่ละชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็นค่าจัด ถานที่เวทีในการจัดงานค่าเงินรางวัลถ้วย
รางวัลในการประกวดขบวนแ ่เทียนค่าตอบแทนกรรมการตัด ิน ค่าตกแต่งรถ
ขบวนแ ่ค่าปฏิคม (น้าดื่ม/น้าแข็ง/ผ้าเย็นตลอดงาน )ค่าพลุ ตะไล–ไฟพะเนียง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565 น้า 281) (กองการศึกษา)
งานประเพณี งกรานต์
จานวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ่งเ ริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งาน
ประเพณี งกรานต์แก่ประชาชนชาวท่าบ่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ประกอบด้วย ค่าจ้างเ มาจัด ถานที่ ค่าจ้างเ มาตกแต่งเวที กิจกรรม ค่า
ตอบแทน คณะกรรมการตัด ินกิจกรรมต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล – เงินรางวัลการ
ประกวดขบวนแ ่ และ การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ค่าตกแต่งรถขบวนแ ่ ค่า
ปฏิคม (น้าดื่ม / น้าแข็ง / ผ้าเย็น ตลอดงาน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 น้า 280) (กองการ
ศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใ ้แก่พนักงานเทศบาลใน
ังกัดกองช่าง จานวน 6 อัตรา ตามตาแ น่งและอัตราที่ ก.ท
. กา นด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

รวม

9,419,231 บาท

รวม

6,032,421 บาท

รวม

6,032,421 บาท

จานวน

2,384,238 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

67,200 บาท

จานวน

85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแ น่งของผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตรา ๆ
ละ 5,600 บาท และตาแ น่ง ัว น้าฝายแบบแผนและก่อ
ร้าง จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน

3,053,643 บาท

เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1
อัตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
เงินประจาตาแ น่ง

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1,865,643 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกองช่าง จานวน 13 อัตรา โดย
คานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองช่าง จานวน 11
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 310,140 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ังกัดกอง
ช่าง จานวน 13 อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 132,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วย
เ ลือค่าครองชีพชั่วคราวใ ้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ังกัดกองช่าง จานวน 10
อัตรา โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

จานวน

442,140 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

1,406,810 บาท

รวม

82,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จานวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิได้รับตาม
ระเบียบและ ลักเกณฑ์ที่กา นด (กองช่าง)
เงินช่วยเ ลือการศึกษาบุตร

จานวน

12,000 บาท

รวม

509,810 บาท

จานวน

389,810 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ใ ้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ รือในวัน ยุดราชการ ที่ได้รับคา ั่งใ ้ช่วยเ ลือการปฏิบัติ
งานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการได้ เจ้า น้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อ ร้าง รือดัดแปลง
อาคาร นายช่างและนายตรวจ (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเ ลือการศึกษาบุตรใ ้แก่พนักงานเทศบาล ที่มี ิทธิได้
รับตามระเบียบ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเ มาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกใ ้ทา
งานอย่างใดอย่าง นึ่ง รือจ้างเ มาแรงงานต่างๆ ตามความจาเป็นของกอง
ช่าง เพื่อใ ้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มี ่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการ ่งเ ริมพัฒนารายได้ใ ้กับ
ชุมชน ่งเ ริมความ ามัคคีและความเข้มแข็งใ ้กับชุมชน เช่น วน
าธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน ค่าจ้าง
ปฏิบัติงานไฟฟา ขุดท่อระบายน้า ซ่อมแซม ไ ล่ทาง เย็บ นัง ือเข้าปก
นัง ือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
ใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้าง
เ มาบริการต่างๆ ของกองช่าง ค่าเบี้ยประกัน และค่าจ้างเ มาบุคคลภาย
นอกใ ้ทางานอย่างใดอย่าง นึ่ง รือจ้างเ มาแรงงานต่างๆ ตามความจา
เป็นของกองช่าง เกี่ยวกับกิจการ ถานี ูบน้าด้วยไฟฟา (กองช่าง)

น้า : 83/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:08

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย มวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าชดเชยค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทน
และอื่นๆที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

จานวน

20,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

815,000 บาท

จานวน

55,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าชดเชยค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทด
แทนและอื่นๆที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ค่าชดเชยค่าเ ีย าย รือค่า ินไ มทดแทน เงิน
ช่วยเ ลือพนักงานเทศบาล รือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา และอื่นๆ ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ รวมภารกิจถ่าย
โอน ปรับปรุงซ่อมแซม ถานี ูบน้าด้วยไฟฟาบ้านท่าบ่อ เครื่อง ูบน้า แพ
เครื่อง ูบน้า ท่อ/อุปกรณ์ประกอบท่อริมตลิ่ง คลอง ่งน้า และอื่นๆ ที่ใช้ใน
การปรับปรุงซ่อมแซม ถานี ูบน้าด้วยไฟฟาบ้าน
ท่าบ่อ และเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อ ร้างที่ชารุด
เ ีย ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างและทรัพย์ ินอื่นๆ ใ ้ปฏิบัติงาน
ได้ดีอยู่เ มอ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุ านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ ดิน อ ไ ้
ดิน อ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟมเอก าร เครื่องเย็บกระดาษ มึก ผ้า
พิมพ์ น้ายาลบคาผิด ธง คัตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ เทปติด ัน นัง ือ น้า
ดื่ม น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ชา กาแฟ น้าตาล คอฟฟีเมต เพื่อใ ้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และวั ดุ านักงานอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รือวั ดุอื่นๆ ที่จาเป็น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์
แบบ เพื่อใช้ในงานพิมพ์แบบโครงการต่างๆ (กองช่าง)
วั ดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ายาขัดพื้น น้ายาขัด ้องน้า ไม้ถูพื้น ายยาง ถ้วย ชาม แก้ว
น้า ถาด กระติกน้า ผ้าประดับตกแต่งเวที รือวั ดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จา
เป็นของกองช่าง (กองช่าง)
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วั ดุก่อ ร้าง

จานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุก่อ ร้างต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานลาด
ยาง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน ไ ล่ทาง ซอย งานก่อ ร้าง
ต่างๆ เช่น อิฐ ิน ดิน ทราย กระเบื้อง เ ล็กเ ้น ท่อ ยางมะตอย ปูน
ซีเมนต์ ไม้ น๊อต ตะปู ฯลฯ และวั ดุก่อ ร้างอื่นๆ ที่จาเป็น า รับ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง (กองช่าง)
วั ดุยานพา นะและขน ่ง
จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุ ยานพา นะและขน ่งต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้บารุง
รักษา รือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องตัด ญ้า และยานพา นะ
อื่นๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ามันเบรค ไ ้กรอง น้ามันเครื่อง ประ
เก็น แม่แรง กรู อุปกรณ์อะไ ล่รถยนต์ แบตเตอรี่ น๊อต ใบมีดเครื่องตัด
ญ้า และอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
วั ดุเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น
จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและ ล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามัน
โซล่า น้ามันเครื่อง จาระบี น้ากรด น้ามันไฮดรอลิก ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่อง
ยนต์ เครื่องจักรกล รถตัด ญ้า (กองช่าง)
วั ดุการเกษตร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่งาน
ของเทศบาล เช่น พู่กัน ี ฟิล์มถ่ายรูปค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ อัลบั้มใ ่
ภาพ ถ่านแฟลซกล้องถ่ายรูป ผ้าเขียนปาย ไม้อัด วั ดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัด
ทาแผ่นพับ รือแผ่นใ แผ่นซีดี แผ่นโฟม กระดาษโป เตอร์ และอื่น ๆใน
ลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)
วั ดุเครื่องแต่งกาย
จานวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ ารเคมี
ปองกัน และกาจัดศัตรูพืช ปุ๋ย กระถาง ดินปลูกต้นไม้ รือวั ดุ
เพาะชา ฯลฯ และวั ดุการเกษตรอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในงาน วน
าธารณะ (กองช่าง)
วั ดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เ ื้อ รองเท้า
บู๊ต ถุงมือ ถุงเท้า ชุดกันฝน มวกเซฟตี้ มวก และอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน (กองช่าง)
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วั ดุคอมพิวเตอร์

จานวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวั ดุต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น มึก
พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแ ง แผงปอนอักขระ รือแปนพิมพ์ เมน
บอร์ด กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบฮาร์ดดิ ต์ และวั ดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จาเป็น (กองช่าง)
วั ดุอื่น
จานวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาตรายาง คลิปติดบัตร ตรา ัญญาลักษณ์ต่าง ๆ และวั ดุ
ที่ไม่เข้า มวดใด ๆ ข้างต้น (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

1,980,000 บาท

รวม

1,980,000 บาท

จานวน

1,980,000 บาท

รวม

20,236,000 บาท

รวม

20,236,000 บาท

รวม

20,236,000 บาท

จานวน

2,371,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพา นะและขน ่ง
รถบรรทุก (ดีเซล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
ูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี จานวน 1 คัน แบบกระบะเทท้าย
(1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์ ลา
(2) น้า นักของรถรวมน้า นักบรรทุก ไม่ต่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการก่อ ร้างขยายผิวจราจรถนน ค ล. ถนน ้าธันวา จาก ะพาน ้วยขี้
มา ถึง ุดเขตเทศบาล มู่ 6 ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างขยายผิวจราจรถนน ค ล.
ถนน ้าธัน
วา จาก ะพาน ้วยขี้ มาถึง ุดเขตเทศบาล มู่ 6 ต.ท่าบ่อ ขยายผิว
จราจร กว้างข้างละ 1.00 ม. ยาว 1,630.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,260.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 02/2563 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) น้า 124) (กองช่าง)
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โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยอุทิศกลัดณรงค์ มู่ 6 ต.ท่าบ่อ

จานวน

346,000 บาท

จานวน

1,450,000 บาท

จานวน

1,523,000 บาท

จานวน

75,000 บาท

จานวน

114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยอุทิศกลัดณรงค์ มู่ 6 ต
.ท่าบ่อ กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 01/2563 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 122) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. ถนน นองแซง มู่ 8 ต.น้าโมง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ถนน นองแซง มู่ 8 ต.น้า
โมง กว้าง 4.00 ม. ยาว 625.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,500.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 04/2563 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) น้า 321) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. ถนน น้า ตชด. ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ถนน น้า ตชด. ต.ท่าบ่อ
กว้าง 6.00 ม. ยาว 430.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,580.00
ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 03/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 125) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยมณีโกมล 4 มู่ 1 ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยมณีโกมล 4 มู่ 1 ต
.ท่าบ่อ กว้าง 2.50 ม. ยาว 52.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 130.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 06/2563 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 126) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างถนน ค ล.ซอยพุทธบูชา 7 มู่ 1 ต.น้าโมง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยพุทธบูชา 7 มู่ 1 ต.น้า
โมง กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 07/2562 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 127) (กองช่าง)
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โครงการก่อ ร้างถนน ค ล.ซอยวัด ว่างเก่า มู่ 2 ต.ท่าบ่อ

จานวน

83,000 บาท

จานวน

2,429,000 บาท

จานวน

1,017,000 บาท

จานวน

723,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยวัด ว่างเก่า มู่ 2 ต
.ท่าบ่อ กว้าง 3.00 ม. ยาว 48.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 144.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 05/2562 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) น้า 126) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนนิกรประ ิทธิ์ (ต่อจากเดิม
ด้านขวา) มู่ 11 ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนนิกร
ประ ิทธิ์ (ต่อจากเดิมด้านขวา) มู่ 11 ต.ท่าบ่อ ยาว 808.00 ม.
กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.63 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ที่ 09/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 106
) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนประชาจรั จากถนนจรดล
วรรค์ – ถนนมณีโกมล ม. 2 ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวและวางท่อ
ระบายน้า ค ล. พร้อมบ่อพัก ค ล. ถนนประชาจรั จากถนนจรดล วรรค์ ถึง
ถนนมณีโกมล มู่ 2 ต.ท่าบ่อ ยาว 67.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.65 ม. และวางท่อระบายน้า ค ล. ขนาด ? 0.60 ยาว 244.00 ม
. พร้อมบ่อพัก ค ล. จานวน 29 บ่อ ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 14/2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 115) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยจรดล 4 จากถนน
มิตรภาพ-ถนนเลียบวัดฝงโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ม.4 ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยจรดล 4 ด้าน
ซ้าย จากถนนเลียบวัดถึงซอยโยคี มู่ 4 ต.ท่าบ่อ ยาว 246.00 ม. กว้างภาย
ใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.62 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 13/2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 114) (กองช่าง)
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยประชาอุทิศ จาก ามแยก
ประชาอุทิศ ถึง ถานี ูบน้าเพื่อการเกษตร ต.ท่าบ่อ

จานวน

677,000 บาท

จานวน

885,000 บาท

จานวน

246,000 บาท

จานวน

648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวซอยประชาอุทิศ
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จาก ามแยกประชาอุทิศถึง ถานี ูบน้าเพื่อการ
เกษตร ต.ท่าบ่อ ด้านซ้ายยาว 120.00 ม. และด้านขวายาว 115.00 ม. กว้าง
ภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.61 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 17/2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 119) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยผดุง ามัคคี 1 ทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวซอยผดุง
ามัคคี 1 ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ต.ท่าบ่อ ด้านซ้ายยาว 144.00 ม. และ
ด้านขวายาว 144.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.57 ม. ตามแบบ
เทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 15/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) น้า 117) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 3 (ด้านขวา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 3
(ด้านขวา) มู่ 1 ต.น้าโมง ยาว 81.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.66 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 19/2563 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) น้า 109) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 4 (ด้านซ้าย) ต.น้า
โมง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยพุทธบูชา 4
(ด้านซ้าย) มู่ 1 ต.น้าโมง ยาว 217.00ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.66 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 11/2562 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 110) (กองช่าง)
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โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนคูเมืองด้านขวาต่อจากเดิม ต
.ท่าบ่อ

จานวน

324,000 บาท

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนนาดาว (ด้านขวา) มู่ 13 ต จานวน
.ท่าบ่อ

308,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนคูเมืองด้าน
ขวาต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ ยาว 119.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.57
ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 16/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 118) (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนนาดาว (ด้าน
ขวา) มู่ 13 ต.ท่าบ่อ ยาว 108.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60
ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 12/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 113) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ถนนเลียบวัด มู่ 4 ต.ท่าบ่อ

จานวน

560,000 บาท

จานวน

856,000 บาท

โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยูซอยพุทธบูชา 3 (ด้านซ้าย) มู่ 1 ต จานวน
.น้าโมง

246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล. รูปตัวยู
ถนนเลียบวัด จากซอยจรดล 3 ถึง ซอยจรดล 1 มู่ 4 ต.ท่าบ่อ ยาว 172.00
ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.63 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ที่ 10/2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) น้า 107
) (กองช่าง)
โครงการก่อ ร้างรางระบายน้า ค ล.รูปตัวยู ซอยร่องอีโง๊ะ (ด้านขวา) มู่ 6 ต
.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างระบายน้า ค ล. รูปตัวยู ซอยร่องอี
โง๊ะ (ด้านขวา) มู่ 6 ต.ท่าบ่อ ยาว 284.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.64 ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 18/2563 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ. 2561- 2565) น้า 105) (กองช่าง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการก่อ ร้างถนน ค ล. ซอยพุทธบูชา 3 (ด้าน
ซ้าย) มู่ 1 ต.น้าโมง กว้าง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. นา 0.15 ม. รือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 08/2562 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 127) (กองช่าง)
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โครงการขยายเขตไฟฟาแรง ูงพร้อม ม้อแปลงไฟฟา ขนาด 315 KV จานวน 1 จานวน
ม้อแปลง

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการขยายเขตไฟฟาแรง ูงพร้อม ม้อแปลงไฟฟา ใน วน
าธารณะ ( วน มเด็จย่า) มู่ 1 ต.ท่าบ่อ จัดซื้อ ม้อแปลง
ไฟฟา ขนาด 315 KV จานวน 1 ม้อแปลง แผนกแรง ูงภายนอก ปก
เ า คอร. ขนาด 12 เมตร จานวน 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แผนกแรง ูง
ภายใน ปกเ า คอร. ขนาด 12 เมตร จานวน 6 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ตามมาตรฐานของการไฟฟา ่วนภูมิภาค 26/2563 (ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น ้าปี (พ.ศ. 2561-2565) น้า 138) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวทางลาดยางแอ ฟลต์ติกคอนกรีตถนนริมโขง จานวน
ช่วงที่ 1 จากแยกซอย ามศรัทธาถึง ามแยกท่าเ ด็จ

1,983,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์ ติก
คอนกรีต ถนนริมโขงช่วงที่ 1 จากแยกซอย ามศรัทธาถึง ามแยกท่า
เ ด็จ มู่ 8 ต.ท่าบ่อ กว้าง 11.00 ม. ยาว 525.00 ม. นา 0.05 ม. รือพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,775 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 20/2563
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 129) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดล 3 จากทาง
ลวง มายเลข 211 ถึง ามแยกถนนจรดล วรรค์ มู่ 4 ต.ท่าบ่อ

จานวน

992,000 บาท

จานวน

340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์ติก
คอนกรีตติกคอน กรีต ซอยจรดล 3 จากทาง ลวง มายเลข 211 ถึงถนน
จรดล วรรค์ มู่ 4 ต.ท่าบ่อ กว้าง 6.00 ม.ยาว 585.00 ม. นา0.04 ม
. รือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,510.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ที่ 21/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 133
) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท์ติกคอนกรีต ซอยร่องอีโง๊ะ ต.ท่าบ่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์
ติกคอนกรีต ซอยร่องอีโง๊ะ มู่ 6 ต.ท่าบ่อ กว้าง 5.00 ม. ยาว 234.00 ม
. นา 0.04 ม. รือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 25/2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25612565) น้า 128) (กองช่าง)

น้า : 91/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:08

โครงการปรับปรุงเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท์ติกคอนกรีต ซอย ลังวัดอรัญวา ี มู่ จานวน
6 ต.ท่าบ่อ

148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์ติก
คอนกรีตติกคอนกรีต ซอย ลังวัดอรัญวา ี จากถนนรอบวัดอรัญวา ี ถึง ถนน
คูเมือง มู่ 6 ต.ท่าบ่อ กว้าง 4.00 ม. ยาว 128.00 ม. นา 0.04 ม. รือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ที่ 23/2563 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 132
) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบกุดน้าใ
ต.ท่าบ่อ

มู่ 1 จานวน

808,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์ติกคอนกรีตติก
คอน กรีต ถนนเ ียบกุดน้าใ จาก ี่แยกถนนประชาจรั ถึงทาง ลวง มาย
เลข 211 มู่ 1 ต.ท่าบ่อ ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. ช่วงที่ 2
กว้าง 5.00 ม. ยาว 44.00 เมตร นา 0.04 ม. รือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,620.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 22/2563 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 134) (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงเ ริมผิวจราจรแอ ฟลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบโขง จาก ้วย
โมงถึง ี่แยกมณีโกมล มู่ 8 ต.ท่าบ่อ

จานวน

334,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเ ริมผิวจราจรแอ ฟลต์ติก
คอนกรีตติกคอนกรีต ถนนเลียบโขง จาก ้วยโมงถึง ี่แยกถนนมณีโกมล มู่ 8
ต.ท่าบ่อ กว้าง 5.00 ม. ยาว 230.00 ม. นา 0.04 ม. รือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ 24/2562 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) น้า 135) (กองช่าง)
เงินชดเชย ัญญาแบบปรับคาได้ (ค่า K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตาม นัง ือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่ ุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

37,234,012 บาท

รวม

37,234,012 บาท

รวม

37,234,012 บาท

จานวน

2,010,997 บาท

จานวน

691,615 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

ค่าก่อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
โครงการลอกคลอง ่งน้าชลประทานเพื่อการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการขุดลอกคลอง ่งน้าชลประทานเพื่อการเกษตร ตาม
แบบเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) (กองช่าง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระ นี้เงินต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระ นี้เงินต้นที่เทศบาลได้กู้เงินกองทุน ่งเ ริมกิจการ
เทศบาล (ก. .ท.) มาใช้ในการดาเนินกิจการต่างๆ ตาม ัญญากู้เงิน
เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (งวดที่ 6)
ค่าชาระดอกเบี้ย
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยที่เทศบาลได้กู้เงินกองทุน ่งเ ริมกิจการ
เทศบาล (ก. .ท.) มาใช้ในการดาเนินกิจการต่างๆ ตาม ัญญากู้เงิน
เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (งวดที่ 6)
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบกองทุนประกัน ังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราทาง
ราชการกา นดไว้ า รับพนักงานจ้าง โดยใ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ านัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ ุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกัน ังคม
พ.ศ. 2533 และ นัง ือ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ ุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

จานวน

5,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งขยายความคุ้มครองไป
ถึงลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างขององค์กรที่มิได้มีวัตถุประ งค์เพื่อแ วง ากาไร
ทางเศรษฐกิจ จึงมีผลทาใ ้ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและชาระเงิน มทบเข้า
กองทุนเงินทดแทน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีผลบัคับใช้ เพื่อใ ้ลูกจ้างได้
รับ ิทธิคุ้มครองกรณีประ บอันตราย รือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย เนื่องจาก
การทางานใ ้แก่นายจ้าง
เงินช่วยเ ลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
จานวน

5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือ กองการประปาเทศบาลเมืองท่าบ่อ

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

จานวน

20,181,600 บาท

จานวน

3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน ลักประกันด้านรายได้ใ ้แก่ผู้ ูงอายุ จานวน
2,380 คน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงม าดไทยว่าด้วย ลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และภารกิจ
ถ่ายโอนมาตรา 16 แ ่งพระราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจฯ พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) น้า 302 (กอง วั ดิการ ังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงิน นับ นุนเ ริม ร้าง วั ดิการทาง ังคมใ ้แก่คนพิการ รือทุ
พลภาพ จานวน 360 คน เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทยว่าด้วย ลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการใ ้คนพิการขององค์กร
ปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แ ่งพระ
ราชบัญญัติกา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้า 302 (กอง วั ดิการ ังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด ์
เพื่อจ่ายเป็นเงิน งเคราะ ์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด ์ จานวน 20 คน ตาม
ระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน งเคราะ ์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2550 และใ ้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงม าดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงิน งเคราะ ์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) น้า 302 (กอง วั ดิการ ังคม)

จานวน

120,000 บาท

น้า : 95/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:09

ารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี าธารณภัยเกิดขึ้น รือการบรรเทาปญ าความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น ่วนรวมเท่านั้น เช่น การปองกันและแก้ไข
ปญ าอุทกภัย น้าปาไ ล ลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ มอกควัน และโรคติดต่อ ตามระเบียบ
กระทรวงม าดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเ ลือประชาชนตามาอานาจ
น้าที่องค์กรปกครอง ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ตาม นัง ือกระทรวง
ม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545 นัง ือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559 นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครอง ่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0891.2/ว 76
ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม
2560 นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นัง ือกรม ่งเ ริม
การปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด
ที่ มท 0810.4/ ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นัง ือกรม ่งเ ริมการ
ปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ว 1520
ลงวันที่ 2 ิง าคม 2560 นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2560 นัง ือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นัง ือกรม ่งเ ริมการ
ปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่ ุด ที่ มท 0810.5/ ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นัง ือกรม ่งเ ริมการปกครอง ่วนท้องถิ่น ด่วนที่
ุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

จานวน

995,000 บาท

น้า : 96/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:09

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบารุง ันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย ( .ท.ท.) ตามข้อ
บังคับ มาคม ันนิบาตแ ่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน ข้อ 16 ซึ่งกา นดใ ้ มาชิก ามัญต้องชาระค่าบารุงใ ้แก่
มาคม ันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใ ญ่เป็นผู้
กา นด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาด และเงินอุด นุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ นึ่ง ่วน
กของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแ น ้า มื่นบาทและเงิน
บารุง ันนิบาตเทศบาลจัง วัด นองคายเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใ ญ่
เป็นผู้กา นด
เงิน มทบกองทุนประกัน ุขภาพ
จานวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการด้านจราจร เช่น ค่าจัดซื้อเครื่อง
มายจราจร แปรงทา ี แผ่นปายจราจร แผงเ ล็ก า รับกั้น
จราจร ทินเนอร์ กรวยยาง ี ะท้อนแ ง แผง ัญญาณไฟ ยุดตรวจ ลอด
ไฟ ายไฟต่างๆ และปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ ัญญาณไฟจราจรที่ชารุดใ ้
อยู่ใน ภาพในการใช้งานได้อย่างปกติ เช่น ี า รับซ่อมแซมเ ้นจราจร เป็น
ต้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จาเป็นต้องใช้ในการจัดการ
จราจร

ค่าบารุง ันนิบาตเทศบาลแ ่งประเทศไทย

เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบเข้ากองทุนประกัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่
ตามประกาศคณะกรรมการ ลักประกัน ุขภาพแ ่งชาติ
เรื่อง การกา นด ลักเกณฑ์ เพื่อ นับ นุนใ ้องค์กรปกครอง ่วนท้อง
ถิ่น ดาเนินงานและบริ ารจัดการกองทุน ลักประกัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่ พ.ศ. 2557

น้า : 97/97

วันที่พิมพ์ : 2/10/2562 16:11:09

เงินช่วยพิเศษ

จานวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษใ ้แก่พนักงานเทศบาลตาม นัง ือที่ มท 0808.5/ว
876 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่องการเบิกจ่ายบาเ น็จบานาญข้าราชการ
่วนท้องถิ่นและบาเ น็จลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ตายในระ ว่างรับ
ราชการ โดยจ่ายเป็นจานวน ามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนใน
เดือน ุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจัง วัด นองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน

1,899,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น (กบท
.) ตามกฎ มายกา นดไว้ โดยคานวณจากประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศใ ้ และเงินอุด นุนไม่ต้องนา
มารวมคานวณรวมทั้งเงิน มทบ กบท. ที่ค้าง ่ง รือ ่งขาด ใ ้ตั้งงบประมาณ
ใ ้ครบถ้วนทุกรายการ คานวณร้อยละ อง ตาม นัง ือ านักงานกองทุน
บาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นัง ือ านักงานกองทุน
บาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเ ลือค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) และเงินช่วย
พิเศษ 3 เท่า ของ ช.ค.บ. ตาม นัง ือ านักงานกองทุนบาเ น็จบานาญข้า
ราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 26 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตาม
นัง ือ านักงานกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ ่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12
กรกฎาคม 2560 ใ ้กับข้าราชการบานาญผู้มี ิทธิ์ ตามจานวนที่จะต้องจ่าย
จริงซึ่งในปจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ใ ้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับ
บานาญ โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าบาเ น็จลูกจ้างประจา จานวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าด้วยบาเ น็จลูกจ้าง ของ น่วยการบริ ารราชการ ่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ( านักปลัดเทศบาล)

