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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
อาเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

37,413,840

บาท

งบบุคลากร

รวม

23,834,940

บาท

รวม

4,426,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี จานวน 3 อัตรา แยกเป็น
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 45,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 540,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
2) รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 24,720
บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 593,280 บาท (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

1,133,280

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี จานวน 3 อัตรา แยกเป็น
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
2) รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 6,750
บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

270,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี จานวน 3 อัตรา
แยกเป็น
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
2) รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 อัตราๆ เดือนละ 6,750
บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

270,000

บาท

324,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จานวน 2 อัตรา แยกเป็น
1) เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท รวม 12
เดือน เป็นเงิน 189,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท รวม 12
เดือน เป็นเงิน 135,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 อัตรา แยกเป็น
1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,720 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 296,640 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 20,250 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 243,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
3) สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 10 อัตราๆ เดือนละ 15,750
บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,890,000 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
- รายการที่ 1-5 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล 2 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท และหัว
หน้าสานักปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จานวน 321,600 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล 2 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงินประจาตาแหน่งสังกัดปลัด
เทศบาล จานวน 375,600 บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

2,429,640

บาท

รวม
จานวน

19,408,020

จานวน

321,600

บาท

จานวน

375,600

บาท

จานวน

470,640

บาท

จานวน

9,244,440

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

1,138,860

บาท

บาท
7,856,880 บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

13,245,300

บาท

รวม

4,481,500

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี)
จานวน 4,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น เป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 , หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558, ฯลฯ (สานักปลัด
เทศบาล)
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่า
ตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบคัดเลือก ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการประเมินบุคคลผลงาน วิสัยทัศน์ และการทดสอบสมรรถภาพทาง
การบริหาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (สานักปลัดเทศบาล)

4,050,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการ
ประชุมที่มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการงานของสภา
เทศบาล เช่น คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ฯลฯ และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 (สานักปลัดเทศบาล)

30,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

100,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจา
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเบี้ยประกัน

จานวน

204,000

บาท

จานวน

97,500

บาท

รวม

4,490,800

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (สานัก
ปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (สานักปลัด
เทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล
จานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเทศบาลสามารถตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่
รวมเงินรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มียอดรายรับ
จริง 152,500,993.62 บาท คานวณได้ดัง
นี้ 152,500,993.62 x 1 /100 = 1,525,009.94 บาท ให้เบิกจ่ายได้
ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กาหนดและตามค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นและประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สานักปลัดเทศบาล)
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ
จานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือเทศบาลกระทาละเมิดต่อบุคคลคลภายนอก เพื่อความเสียหาย
หรือสูญหายแก่ทรัพย์สิน แก่ร่างกาย หรือชีวิต หรือค่าใช้จ่ายชดใช้ค่าเสีย
หายตามคาพิพากษา
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายดาเนินการเลือกตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม หรือตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกาหนดกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ อีกทั้งให้
ความร่วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกสภาวุฒิสภาตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าไปรษณีย์ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพิ่ม
เติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม 2561 ฯลฯ (สานักปลัดเทศบาล)
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จานวน

500,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ–ส่งเสด็จฯ หรือที่อาเภอ/จังหวัดกาหนดให้ร่วม จานวน
กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฝ้ารับ–ส่งเสด็จฯ หรือที่
อาเภอ/จังหวัดกาหนดให้ร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วม
กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรม
วันสาคัญของชาติหรือกิจกรรมสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลหรือที่
อาเภอ/จังหวัดกาหนดให้ร่วมกิจกรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สานักปลัดเทศบาล)

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (สานักปลัด
เทศบาล)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่ากระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ให้แก่บุคคลที่ทาคุณ
ประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้, หนังสือสั่งการกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2561 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โครงการตามพระ
ราชดาริ และโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 2 ลาดับที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวัน
ที่ 24 เมษายน ของทุกปี การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณ
กุศล จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 132
ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
บุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของ
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 222
ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานในช่วงปิดภาคเรียน
- เพื่อเป็นค่าจ้างให้นักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้
ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว
1062 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 2 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการประกวดพนักงาน,ลูกจ้างดีเด่นของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 221
ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
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500,000

บาท

จานวน

725,800

บาท

รวม

1,703,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

300,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
จานวน
เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 4ลาดับที่ 8 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 (สานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 9/133

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไมค์โค
รโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

50,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาทาความสะอาดพื้นและห้องน้า ผ้าปูโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น แก้วน้า ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

100,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันทา
ไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

30,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 10/133

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (สานักปลัดเทศบาล)

823,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกาจัดศตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชา พันธุ์พืช ฯลฯ และจัดค่า
จัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น จอบ เสียม มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
3532 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

หน้า : 11/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

350,000

บาท

วัสดุสารวจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น บันไดอลูมิเนียม, เครื่องมือแกะสลัก, เครื่องมือดึงสาย
โทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

5,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

2,570,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึง ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สานักปลัดเทศบาล)

2,000,000

บาท

330,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ สาหรับนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ใช้ใน
การติดต่อราชการ ฯลฯ และให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สานักปลัด
เทศบาล)

40,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร และอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการติดต่อ
ราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (สานักปลัดเทศบาล)

150,000

บาท

50,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

333,600

บาท

รวม

233,600

บาท

จานวน

8,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ชั้นโล่ง จานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,000
บาท เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ตู้เอกสารช่องโล่ง จัดเก็บ 4 ชั้น
- ผลิตจากไม้ Particle Board
- ท็อปตู้, แผ่นชั้นหนา 25 มิลลิเมตร ปิดขอบ PVC Edge
- เคลือบผิวด้วยเมลามีนกันน้า ทนความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี
- เสริมแผ่นไม้กลางตู้ รับน้าหนักได้มากยิ่งขึ้น
- แผ่นชั้นวางตายตัว ปรับระดับไม่ได้
- จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 4 ชั้น
- ขนาด 80x40x160 เซนติเมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)
โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว
จานวน

16,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เอกสาร 4 ชั้นโล่ง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว จานวน 10
ตัวๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา 25 มิล
- โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กแป๊บ 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1
มิลลิเมตร ชุบโครเมียม
- ขนาด 60x180x75 เซนติเมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 2 (สานักปลัด
เทศบาล)
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั้มน้าอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์

จานวน

7,500

บาท

จานวน

30,300

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้าอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์ จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปั้มน้าอัตโนมัติ
- กาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
- ระยะดูดน้าไม่น้อยกว่า 8 เมตร
- ระยะส่งน้าไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 42 (สานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,300 บาท เป็น
เงิน 30,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 48 (สานักปลัดเทศบาล)
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จานวน

21,800

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม 150 นิ้ว จานวน 1 จอ เป็นเงิน 21,800 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120
นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 12นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9
ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 49 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน

150,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จอรับภาพ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (สานักปลัดเทศบาล)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ด อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด อาคารเก็บรักษาพัสดุ รั้วสานักงาน โรงจอด
รถ หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

6,553,800

บาท

รวม

5,465,400

บาท

รวม

5,465,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผน
งาน และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน จานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท จานวน 67,200
บาท (กองวิชาการและแผนงาน)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่ง นิติกร (พ
.ต.ก.) จานวน 144,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน จานวน 15,900 บาท (กองวิชาการและแผน
งาน)

3,114,600

บาท

227,100

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงิน
ประจาตาแหน่งสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จานวน 103,200
บาท (กองวิชาการและแผนงาน)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จานวน 84,000 บาท (กอง
วิชาการและแผนงาน)

187,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)
งบดาเนินงาน
รวม

1,814,640

บาท

121,860

บาท

1,012,000

บาท

รวม

176,300

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองวิชาการและแผน
งาน)

20,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

132,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

24,300

บาท

รวม

499,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าจดโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองวิชาการ
และแผนงาน)
ค่าธรรมเนียมศาล
จานวน

100,000

บาท

2,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในระบบสารสนเทศของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินคดีของฝ่ายนิติการ กรณีนาคดีขึ้นสู่ศาล ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา กรณีการดาเนินคดีตามคาพิพากษาหลังคดีสิ้นสุด
แล้ว เช่น ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองวิชาการและแผน
งาน)
ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กอง
วิชาการและแผนงาน)

จานวน
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 (กองวิชาการและแผนงาน)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองวิชาการและ
แผนงาน)
โครงการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ การออก
หน่วยประชาคมสัญจรตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด รวมถึง
ประชาคมตาบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลไปประกอบจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล และการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด และ
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร
.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวัน
ที่ 19 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 133
ลาดับที่ 4 (กองวิชาการและแผนงาน)

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 19/133

โครงการจัดทาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารต่างๆของเทศบาล จานวน
ตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ผล
งาน ข่าวสารต่างๆของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้าง
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร ป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม, พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 222
ลาดับที่ 4 (กองวิชาการและแผนงาน)

50,000

บาท

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และสารวจความคิดเห็น จานวน
ของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการดาเนิน
งานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เพื่อพัฒนาระบบกากับดูแล
และตรวจสอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ อันจะทาให้ท้องถิ่นมีความ
สามารถในการดาเนินการแก้ไขปัญหาสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่า
วัสดุ เอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 133
ลาดับที่ 3 (กองวิชาการและแผนงาน)

50,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
จานวน
พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ
.ศ. 2540 และระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจา พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยว
กับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระบบเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทาโครงการ
- เป็นไปตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ,พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขอ
งอปท. พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 1 (กองวิชาการและแผนงาน)

7,000

บาท

หน้า : 20/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

30,000

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

326,700

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

10,000

บาท

บาท
100,000 บาท

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 21/133

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาทาความสะอาดพื้นและห้องน้า ผ้าปูโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น แก้วน้า ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยาง
รถยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่า
จัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองวิชาการและแผนงาน)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

51,700

บาท

30,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

100,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองวิชาการและแผน
งาน)

10,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง

รวม

76,400

บาท

รวม

76,400

บาท

จานวน

1,500

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง จานวน 1 ตัว ๆ
ละ 1,500 บาท บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 17 (กองวิชาการและแผนงาน)
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต)
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
- ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทาด้วยเหล็กสามารถปรับ
ระดับได้ตามความต้องการ
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 15 (กองวิชาการและแผนงาน)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 18 (กองวิชาการและแผนงาน)
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โต๊ะทางาน ขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้

จานวน

16,000

บาท

จานวน

13,400

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ขนาด 1.20 เมตร พร้อม
เก้าอี้ จานวน 4 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานขนาด 1.20 เมตร 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 16 (กองวิชาการและแผนงาน)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
เทศบาล ขนาด กว้าง 240 เซนติเมตร ยาว 195 เซนติเมตร มีล้อ
เลื่อน จานวน 2 บอร์ด
- ตามแบบของเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 54 (กองวิชาการและแผนงาน)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

12,455,770

บาท

รวม

9,274,080

บาท

รวม

9,274,080

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเพื่อจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี (กองคลัง)

5,425,200

บาท

67,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED
ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter ,Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 31 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อานวยการกอง
คลัง จานวน 67,200 บาท (กองคลัง)

จานวน
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เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกอง
คลัง จานวน 67,200 บาท (กองคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
จานวน 54,000 บาท (กองคลัง)

จานวน

121,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
งบดาเนินงาน
รวม

301,560

บาท

3,005,640

บาท

353,280

บาท

2,965,190

บาท

รวม

840,190

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองคลัง)

191,990

บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองคลัง)

549,600

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อหรือจัดจ้างของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/ ว 1564 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 (กองคลัง)

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเบี้ยประกัน

จานวน

48,600

บาท

รวม

1,500,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

990,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กองคลัง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองคลัง)
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จานวน

100,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

585,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

200,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันทา
ไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

10,000

บาท

2) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ ว 3431 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 223
ลาดับที่ 6 (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก
ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองคลัง)

200,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนา
ไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

10,000

บาท

หน้า : 30/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)

150,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

40,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) ใช้ในการ
ติดต่อราชการ ฯลฯ และให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 (กองคลัง)

20,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองคลัง)

20,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 31/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 4 (กองคลัง)

รวม

216,500

บาท

รวม

216,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

หน้า : 32/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 21 (กองคลัง)

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 33/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 39 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 20 (กองคลัง)

จานวน

16,000

บาท

หน้า : 34/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2

จานวน

60,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จานวน 4
เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดัง
นี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 22 (กองคลัง)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 23 (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

3,567,000

บาท

รวม

2,630,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) เจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร และอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการและสวนสาธารณะต่างๆ การจัดการจราจร และ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด หรือปฏิบัติ
หน้าที่ตามโครงการของเทศบาลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
ตามนโยบายของรัฐบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 (สานักปลัดเทศบาล)

1,500,000

บาท

รวม

750,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้าท่วมและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จานวน

350,000

บาท

50,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเครื่องสูบน้า ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่หรือ อปพร. ค่าอาหาร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นในการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 4 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดย
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 5 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน
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จานวน

50,000

บาท

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ จุด
ตรวจ จุดพักรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ค่าสัญญาณไฟฟ้าแสงสว่าง ค่า
กรวยแบ่งช่องจราจร ค่าแผงกั้นเหล็ก ค่าน้าดื่ม กาแฟ โอวัลติน ผ้า
เย็น สาหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าจัดทาป้าย
สัญญาณเตือน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับรณรงค์ ค่าจัดซื้อกระบอง
ไฟฟ้ากระพริบ 3 จังหวะ ค่าเสื้อจราจร ค่าตู้ไฟฟ้าจราจร ค่าป้ายแนะนา
เส้นทาง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว 661 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 2 ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)

300,000

บาท

รวม

380,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์ กระจกโค้งจราจร แผงกั้น
จราจร กรวยจราจร แบริเออร์ เป้าจราจร เสาล้มลุกฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

180,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น เสื้อ หมวก ถุงมือ รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

100,000

บาท

โครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ เทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด “คืนความสุขให้กับคนในชุมชน ปรองดองเป็นหนึ่งเดียว”
โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของ
รางวัล ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สายส่งน้า
ดับเพลิง หัวฉีด ข้อต่อ สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (สานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จานวน 1
ลาๆ ละ 350,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เรือท้องแบน ขนาดตัวเรือ ยาว 3.5 x กว้าง 1.5 x ท้องลึก 0.5
เมตร น้าหนักเรือประมาณ 100 กิโลกรัม น้าหนักบรรทุกรวม 1,000
กิโลกรัม จานวนคนนั่ง 9 คน
- เครื่องยนต์ติดท้ายเรือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน แรงม้าสูงสุด 30 แรงม้า
- ความสูงแท่นเครื่อง 508 (20)
- ระบบสตาร์ทด้วยมือดึง น้าหนัก 57.5
- ชนิดเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ 2 สูบ
- ปริมาตรกระบอกสูบ 499
- ขนาดลูกสูบ 71 x ระยะชัก 63
- ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน 25 ลิตร
- ไฟชาร์ตแบดเตอรี่ 12V 80W
- การบังคับเลี้ยวแบบถือท้ายใช้มือยก (5 ตาแหน่ง)
- อัตราผสมน้ามันเชื้อเพลิง 50 : 1 (กรดTC-W3TM Oil)
- การเปลี่ยนเกียร์แบบเดินหน้า-ว่าง-ถอยหลัง
- อัตราส่วนเกียร์ 2.09 : 1
- ลักษณะระบบจุดระเบิด Pointless Electronic Ignition P.E.I
- มีระบบป้องกันการสตาร์ทในเกียร์
- ระบายไอเสียออกจากใบจักร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 33 (สานักปลัดเทศบาล)

100,000

รวม
รวม

850,000

จานวน

350,000

บาท

บาท
850,000 บาท
บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่ว
ไป พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการติด
ตั้ง สาหรับติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด เป็นเงิน 500,000 บาท รายละเอียดดังนี้
(1) กล้องโทรทัศน์วงจงปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จานวน 8
ตัวๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง จานวน 1 ตัวๆ ละ 24,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(3) จอมอนิเตอร์ ขนาด 32 นิ้ว จานวน 1 เครื่องๆ 11,000 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดของจอภาพ 32 นิ้ว
- จอภาพเป็นแบบ LED TV
- สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(4) ตู้ Rack (ใส่อุปกรณ์) ขนาด 6 U จานวน 1 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท มี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดของตู้ กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(5) เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่องๆ ละ 3,200
บาท สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(6) อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 193,300 บาท
- รายการที่ (1), (2) ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และรายการที่ (3) – (6) ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 47 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

500,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

87,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

87,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง จานวน
ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองขอนแก่น
- เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่อาเภอเมือง
ขอนแก่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ.2561 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)

27,000

บาท

รวม

50,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสายตรวจร่วมชุมชนค่ายสามัคคี ให้กับกรมทหารราบที่ 8
ค่ายสีหราชเดโชไชย
- เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการสายตรวจร่วมชุมชน
ค่ายสามัคคี ให้กับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกรมทหารราบที่ 8 ค่าย
สีหราชเดโชไชย ที่ กห 0482.1.38/933 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 230
ลาดับที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร และสมาชิก อป
พร. เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของ
ขวัญ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 136
ลาดับที่ 5 (สานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

330,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 6 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการถังดับเพลิงประจาหมู่บ้าน
จานวน

100,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครบรอบวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยแก่ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 3 ลาดับที่ 7 (สานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และแผนแก้ไข จานวน
ปัญหาน้าท่วม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย อพยพหนีไฟ และแผนแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัยและอุทกภัย รู้จักการปฏิบัติใน
ระหว่างการเกิดอัคคีภัยและอุทกภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทัน
ท่วงที เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 10 (สานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟของ
จานวน
พนักงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อม
อพยพหนีไฟของพนักงานเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย รู้จักการปฏิบัติในระหว่างการ
เกิดอัคคีภัย และรู้จักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 4 ลาดับที่ 9 (สานักปลัดเทศบาล)

50,000

บาท

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า

จานวน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
จานวน
พลเรือน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัย และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและสามารถช่วย
เหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมอยู่ตลอด
เวลา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ เครื่อง
เขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 11 (สานักปลัดเทศบาล)

50,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า เสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สมาชิก อปพร. และประชาชนให้รู้ถึงขั้นตอนการ
ดับไฟป่าอย่างถูกวิธี เพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ ค่าเครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 225
ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

11,571,640

บาท

รวม

8,882,340

บาท

รวม

8,882,340

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองการศึกษาพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจาปี จานวน 1,552,200 บาท (กองการศึกษา)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชครู/พนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน
จานวน 3,387,960 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561(กองการศึกษา)
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครูเทศบาลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 994,920 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

5,935,080

บาท

จานวน

144,900

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกองการศึกษา และ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์รับเงินประจาตาแหน่งสังกัดกองการ
ศึกษา จานวน 85,200 บาท (กองการศึกษา)
เงินวิทยฐานะ
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้แก่ข้าราชการครู/พนักงานครูเทศบาล
ในโรงเรียน จานวน 277,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 84,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

85,200

บาท

361,200

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ผู้อานวยการกอง
ศึกษา อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาทจานวน 67,200 บาท (กองการ
ศึกษา)
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือน ได้แก่เงินที่ข้าราชการ
ครู/พนักงานครูในโรงเรียน ได้รับในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะ จานวน 67,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
กองการศึกษา จานวน 10,500 บาท (กองการศึกษา)

หน้า : 43/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปของกองการศึกษา(ยกเว้นอัตราตามจานวนที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้) จานวน 1,557,960 บาท (กองการศึกษา)
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้าง
ทั่วไปในโรงเรียน (อัตราตามจานวนที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้) จานวน 220,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้าง
ทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 361,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

2,139,960

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองการศึกษา (ยกเว้นอัตราตามจานวนที่
ส่วนกลางจัดสรรให้) จานวน 108,000 บาท (กองการศึกษา)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในโรงเรียน (อัตราตามจานวนที่ส่วนกลาง
จัดสรรให้) จานวน 36,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
3) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อัตราตามจานวนที่
ส่วนกลางจัดสรรให้)จานวน 72,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

216,000

บาท

รวม

2,439,300

บาท

รวม

54,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ เช่น การจัดแข่งขันกีฬา งาน
ประเพณี การประสานงานกับชุมชน งานเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานโรงเรียน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองการศึกษา)

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองการศึกษา)

36,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาแรงงาน

8,000

บาท

รวม

1,805,000

บาท

จานวน

950,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือจ้างทาของต่างๆที่มีความจาเป็น หรือค่าจ้างแรงงานอื่นๆที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา)
ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กองการ
ศึกษา)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆได้แก่ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าจัดทาวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทาประชา
สัมพันธ์เผยแพร่ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สิน กาจัดสิ่งปฏิกูลและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าจ้างเหมาครูต่างชาติฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฏาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองการ
ศึกษา)

หน้า : 45/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จานวน

200,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

460,300

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

70,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ฯลฯ ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการตามคาสั่ง
เทศบาลหรือที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่19
มีนาคม 2561 (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 46/133

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาทาความสะอาดพื้นและห้องน้า ผ้าปูโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อม
แซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แก้วน้า ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

200,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันทา
ไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

20,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

หน้า : 47/133

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น แก๊สหุง
ต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจาร
บี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองการศึกษา)

50,300

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกาจัดศตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชา พันธุ์พืช ฯลฯ และจัดค่า
จัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น จอบ เสียม มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

30,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

10,000

บาท

หน้า : 48/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา)

จานวน

10,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา)

120,000

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด (หลังเก่า) ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา)

บาท

บาท
60,000 บาท

จานวน

25,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบารุง
รักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวัน
ที่ 26 พฤษภาคม 2553,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา)

5,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ฟันโปง รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองการศึกษา)

30,000

บาท

หน้า : 49/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

งบลงทุน

รวม

250,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

9,539,050

บาท

รวม

5,863,350

บาท

รวม

15,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1. ประเภทค่าตอบแทนครูแกนนาในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนาในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จานวน 1 คนๆละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
2. ประเภทค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จานวน 1 คนๆละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
3. ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
จานวน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ ในการดาเนินการประเมินผลงานระดับชานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ จานวน 3 คนๆละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

15,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา )
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ศูนย์การเรียน
รู้ ศูนย์เด็กและเยาวชน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558, (กองการศึกษา )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 50/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ค่าใช้สอย

รวม

3,584,960

บาท

40,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน จานวน
เป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมทางวิชาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการเปิด–ปิดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 228 ลาดับ
ที่ 2 (กองการศึกษา)

50,000

บาท

3,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เช่น จัดหรือส่งนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการ
เข้าประกวดในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถพาหนะ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการเปิด–ปิดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 3 (กองการศึกษา)
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึก
อบรม ศึกษาดูงาน กิจกรรมทางวิชาการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถพาหนะ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการเปิด–ปิดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 228 ลาดับ
ที่ 1 (กองการศึกษา)

โครงการวันสาคัญของชาติ วันแม่แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันสาคัญของชาติ วันแม่แห่ง
ชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)

จานวน

หน้า : 51/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

จานวน

3,000

บาท

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 32 ลาดับที่ 12 (กองการศึกษา)

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
บ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด เช่น ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
อนามัย วันสาคัญต่างๆ อาเซียนศึกษา หรืออื่นๆที่ปรากฏในแผน
พัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 213 ลาดับ
ที่ 6 (กองการศึกษา)

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีลอยกระทง

10,000

บาท

โครงการวันไหว้ครู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกฟันโปง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
เอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีลอย
กระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นฯลฯ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 11 (กองการศึกษา)

จานวน

หน้า : 52/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 27 ลาดับที่ 4 (กองการศึกษา)

จานวน

5,000

บาท

หน้า : 53/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
1.1) โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จานวน 2,612,370 บาท ประกอบด้วย
1.1.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด จานวน 1,040,000 บาท
1.1.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้
กับโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด จานวน 20,000 บาท
1.1.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลบ้าน
เป็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จานวน 9,600 บาท
1.1.4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลบ้าน
เป็ด ระบบ Wireless Fidelity:WiFi จานวน 7,200 บาท
1.1.5) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด จานวน 100,000 บาท
1.1.6) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด จานวน 50,000 บาท
1.1.7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จานวน 500,000
บาท
1.1.8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จานวน 15,000 บาท
1.1.9) เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด อัตราคนละ 500
บาท/ภาคเรียน (1,000บาท/คน/ปี) จานวน 40,000 บาท
1.1.10) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 780,570 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จานวน 431,600 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียน
จานวน 93,610 บาท
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 67,590 บาท
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจานวน 78,660 บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 109,110 บาท
1.1.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 50,000 บาท
1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด จานวน 264,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเป็ด จานวน 196,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เป็ด จานวน 68,000 บาท
1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง จานวน
477,590 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกฟันโปง จานวน 318,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ฟันโปง จานวน
110,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกฟันโปง จานวน 48,590 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
8,600 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
8,600 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
12,900 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18,490 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 29 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)

จานวน

3,353,960

บาท

หน้า : 54/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ค่าวัสดุ

รวม

2,263,390

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด จานวน 2,163,390 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 32 ลาดับที่ 14 (กองการศึกษา)

2,163,390

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

619,700

บาท

รวม

469,700

บาท

จานวน

18,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน แบบเรียน แบบฝึกหัด กระดาษสี กระดาษ ฯลฯ ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองการศึกษา )
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ฉากกั้นห้องชนิดไม้แบบพับเก็บได้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้องชนิดไม้แบบพับเก็บได้ 6
ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- วัสดุทาจากไม้ สามารถพับเก็บได้
- มีความสูงไม่ต่ากว่า 120 เซนติเมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 8 (กองการศึกษา)
ชั้นวางหนังสือ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 5 ชุดๆ ละ 2,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ความลึก 28 เซนติเมตร
- ความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และไม่เกิน 220 เซนติเมตร
- ผลิตจากไม้
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 10
(กองการศึกษา)

หน้า : 55/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

จานวน

30,000

บาท

ตู้นิรภัย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นิรภัย 1 หลัง ๆ ละ 25,000 บาท เป็น
เงิน 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระบบล๊อค 2 ชั้น ชนิดรหัสหมุนและกุญแจ 2 ชุด
- ป้องกันอัคคีภัย
- น้าหนักไม่น้อยกว่า 175 กิโลกรัม
- ขนาดสินค้าภายนอก ไม่ต่ากว่ากว่า 50 เซนติเมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 13 (กองการศึกษา)

25,000

บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

27,500

บาท

ชุดโต๊ะประชุม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุม 1 ชุดๆ ละ 30,000 บาท เป็น
เงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะประชุม ประกอบด้วย
- โต๊ะเข้ามุม ขนาด กว้าง 60 x ยาว 240 x สูง 75 เซนติเมตร 1 ตัว
- โต๊ะขนาด กว้าง 60 x ยาว 210 x สูง 75 เซนติเมตร 4 ตัว
- เก้าอี้สานักงาน แบบมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับได้
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 7 (กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จานวน 5 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับสามชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 9 (กองการศึกษา)

จานวน
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จานวน

28,000

บาท

พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว 30 ตัวๆ ละ 2,500
บาท เป็นเงิน 75,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปรับได้ 3 ระดับ
- ควบคุมความแรงด้วยระบบดึงเชือก
- ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสติก
- ระบบความปลอดภัยตัดไฟอัตโนมัติ
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 11 (กองการศึกษา)

75,000

บาท

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด 25 นิ้ว

30,000

บาท

โต๊ะทางานขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้จานวน 7
ชุดๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานขนาด 1.20 เมตร 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล๊อค
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 6 (กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นขนาด 25 นิ้ว 6
ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปรับได้ 3 ระดับ
- ขาตั้งพื้น 4 ขา
- ปรับความสูงได้ไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร
- ระบบความปลอดภัยตัดไฟอัตโนมัติ
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 12 (กองการศึกษา)

จานวน

หน้า : 57/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:37

ครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน

จานวน

60,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จานวน 50 ชุด ๆ ละ 1,200
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะนักเรียนขนาดมาตรฐานหน้าโต๊ะปิดด้วยโฟเมก้าขาว โครงสร้าง
ผลิตจากเหล็กกล่อง
- เก้าอี้ ขนาดมาตรฐาน มีพนักพิงที่นั่งและพนักพิง ทาจากไม้อัด ความ
หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล่อง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 32 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ลาโพงแขวนผนัง ขนาด 800 วัตต์ 2 ตัว พร้อมสาย
- เครื่องขยายเสียง 2 ช่อง Mic, 2 ช่อง Aux สามารถใช้
งาน USB,SD Card เล่น MP3 ได้
- ไมโครโฟนพร้อมสาย 5 เมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 37 (กองการศึกษา)

หน้า : 58/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

จานวน

30,000

บาท

ตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลาโพงซับวูฟเฟอร์ 1 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลาโพงแซทเทอร์ไลท์ ขนาด 4 Watts Rms ต่อตัว
- ซัฟวูฟเฟอร์ ขนาด 8 Watts RMS
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 39 (กองการศึกษา)

2,500

บาท

46,000

บาท

ชุดไมโครโฟนแบบสาย 2 ชุด และไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบสาย 2 ชุด และไมโครโฟนไร้
สาย 1 ชุดๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- ไมโครโฟนแบบสาย
- ความยาวสาย 10 เมตร
- มีสวิตช์เปิด – ปิด
- สาหรับพูด/ร้องเพลง
- ไมโครโฟนไร้สาย
- ระบบ Wireless UHF
- ปรับความถี่และระดับเสียงได้
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จานวน 2 ก้อน
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 38 (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิดครบชุดอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดครบชุดอุปกรณ์พร้อมติด
ตั้ง จานวน 2 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- กล้องความละเอียดไม่ต่ากว่า 2 ล้านพิกเซล จานวน 2 ตัว
- เครื่องบันทึก DVR พร้อม Hard Disk ไม่น้อยกว่า 1 TB
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 52 (กองการศึกษา)

จานวน
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จานวน

4,000

บาท

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 2
เครื่องๆ ละ 13,100 บาท เป็นเงิน 26,200 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resoiution)1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Blacklight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
- ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 1 ชิองสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 51 (กองการศึกษา)

26,200

บาท

จอโปรเจคเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ 1 ชุดๆ ละ 4,000 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดจอ 70 นิ้ว และม้วนเก็บในกล่องได้
- มีขาตั้ง 3 ขา ทาจากเหล็ก ปรับความสูงได้
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 43 ลาดับที่ 50 (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก 1

จานวน

15,500

บาท

จานวน

32,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก 1
เตียงๆ ละ 15,500 บาท เป็นเงิน 15,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โครงเตียงทาด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 550
ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
- พนักหัวท้ายเตียงทาด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
- พื้นเตียงทาด้วยโลหะ
- มีมือหนุนยกพื้นเตียงได้สองชุด สาหรับหมันยกพื้นหลังให้สูงขึ้นและ
หมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอเข่าได้
- มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวจานวน 4 ล้อ และมีล้อล็อคได้ไม่
น้อยกว่า 1 คู่
- ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x200x60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 58 (กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน 2
เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz. หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 500:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 26 (กองการศึกษา)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,056,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,056,000

บาท

จานวน

3,056,000

บาท

รวม

440,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

440,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

440,000

บาท

จานวน

180,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0816.2
/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด จานวน 5 โรงเรียน เป็นเงินจานวน 3,056,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ สาหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ค่าจ้าง
เหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่ามหรสพ ค่าจ้างเวที/เครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่าย
ในพิธีการเปิด–ปิดค่าสนับสนุน ค่าตอบแทนหน่วยงาน/คณะกรรมการ/เจ้า
หน้าที่ ที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 215 ลาดับ
ที่ 9 (กองการศึกษา)
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จานวน

10,000

บาท

โครงการนิทรรศการศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบล
บ้านเป็ด เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้า
ดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน ค่าจัดสถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 29 ลาดับที่ 8 (กองการศึกษา)

50,000

บาท

โครงการเพื่อนใจ วัยรุ่น วัยเรียน

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ด เช่น ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทา
อาหาร ค่าขนม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 28 ลาดับที่ 5 (กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านเป็ดเพื่อนใจ วัยรุ่น วัย
เรียน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้า
ดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน ค่าจัดสถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 29 ลาดับที่ 7 (กองการศึกษา)
โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
เอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 215
ลาดับที่ 11 (กองการศึกษา)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการสอนศิลป์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนศิลป์เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด
โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าจัดสถานที่สนับ
สนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 9 (กองการศึกษา)

10,000

บาท

โครงการเสริมทักษะเยาวชนด้านคหกรรมศาสตร์

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด ในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 29 ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมทักษะเยาวชนด้านคหกรรม
ศาสตร์เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้า
ดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน ค่าจัดสถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 10 (กองการศึกษา)
โครงการห้องสมุดประชาชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดประชาชน เช่น ค่าปรับปรุง
สถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าขนม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 28 ลาดับที่ 6 (กองการศึกษา)
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จานวน

50,000

บาท

รวม

38,895,960

บาท

รวม

19,803,960

บาท

รวม

19,803,960

บาท

จานวน

4,479,600

บาท

จานวน

91,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับ
เงินประจาตาแหน่ง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม จานวน 121,200 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งงานประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ให้แก่
พนักงานเทศบาลสายวิทยาศาสตร์ จานวน 109,200 บาท (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งและตาแหน่งงานประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ (วช.) ให้แก่พนักงานเทศบาลสายวิทยาศาสตร์ จานวน 67,200
บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

297,600

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

192,600

บาท

จานวน

13,051,320

บาท

จานวน

1,691,640

บาท

โครงการอบรมค่ายเยาวชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมค่ายเยาวชน เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับ
โครงการ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 215
ลาดับที่ 12 (กองการศึกษา)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมจานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 5,600 บาท จานวน 67,200
บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ให้แก่พนักงานเทศบาลสายวิทยา
ศาสตร์ จานวน 24,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 65/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

งบดาเนินงาน

รวม

15,655,100

บาท

รวม

685,100

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม หรือบุคลากรจากภายนอกหน่วย
งาน เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ฯลฯ (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

50,000

บาท

500,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ได้ตามระเบียบฯ กาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551, ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

78,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

57,100

บาท

รวม

11,050,000

บาท

จานวน

2,960,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาแรงงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือจ้างทาของต่างๆที่มีความจาเป็น หรือค่าจ้างแรงงานอื่นๆที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)
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จานวน

40,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าทิ้งขยะหรือกาจัดขยะกับเทศบาล
นครขอนแก่น หรือหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่ให้บริการ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง
ระบบ GPS หรือประมวลผล ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้า ค่าจ้างดูดน้า
เสียหรือสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหรือเช่าปริ้นเตอร์ ค่าจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

6,000,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ชารุดเสียหาย เช่น รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องพ่นยุง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถบรรทุก
ขยะ ซ่อมแซมทรัพย์สินของตลาดหรือลานค้าชุมชน ฯลฯ ที่ชารุดเสียหาย
จาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2,000,000

บาท

ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาประกันอุบัติเหตุสาหรับผู้ปฏิบัติงานการ
แพทย์ฉุกเฉิน การจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือ
ภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยและเบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ

รวม

3,780,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

20,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาทาความสะอาดพื้นและห้องน้า ผ้าปูโต๊ะ ถุง
ดา น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แก้วน้า ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ

50,000

บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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หน้า : 68/133

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ทราย สี ทินเนอร์ แปรง
ทาสี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ขวาน โถส้วม อ่างล้างมือฯลฯ
และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ใบพัดหรือใบกวาดรถกวาดและดูดฝุ่นถนน และวัสดุ
อื่นๆเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

200,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3,000,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 69/133

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สาลี และ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ น้ายา
เคมีฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท น้ายาตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ถุงมือ ฯลฯ
และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ชุดเครื่อง
มือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในงานควบคุมป้องกัน
โรค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

200,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชา อีเอ็ม พันธุ์พืช ต้นไม้ ฯลฯ
และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น จอบ คราดซี่พรวนดิน เสียม มีด สายยาง วัสดุอุปกรณ์ในการสูบ
น้า วัสดุอุปกรณ์ในการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ สี พู่กัน ป้ายไวนิลหรือป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ โฟม เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

20,000

บาท

หน้า : 70/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้าบูท เข็มขัด หมวก ถุง
มือ ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสงฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

80,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

10,000

บาท

รวม

140,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ลานจอดรถบรรทุกขยะตรงข้ามวัดป่าเทพเจริญ
ธรรม เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

30,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ลานจอดรถบรรทุกขยะตรงข้ามวัดป่าเทพเจริญ
ธรรม เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

หน้า : 71/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบารุง
รักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

10,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ
ระบบติดตาม (GPS) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าบริการรายเดือน GPS ค่าเค
เบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม)

50,000

บาท

รวม

3,436,900

บาท

รวม

3,236,900

บาท

จานวน

6,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางานแบบมีพนักพิง จานวน 4 ตัวๆ
ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาทโดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 244
ลาดับที่ 19 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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จานวน

17,000

บาท

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จานวน 2
ตู้ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต)
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
- ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทาด้วยเหล็กสามารถปรับ
ระดับได้ตามความต้องการ
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 244
ลาดับที่ 20 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

บาท

เครื่องปรับอากาศ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทาความสะอาด
ได้
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 14 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
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จานวน

5,000

บาท

โต๊ะทางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี้
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 1.50 เมตร พร้อม
เก้าอี้ จานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานขนาด 1.50 เมตร 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 244 ลาดับ
ที่ 21 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

10,000

บาท

80,000

บาท

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 5,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 244
ลาดับที่ 18 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เครื่อง GPS พร้อมอุปกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง GPS พร้อมอุปกรณ์และระบบประมวลผลพร้อม
การติดตั้งในรถยนต์
จานวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 80,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 35 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จานวน
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รถพยาบาล (รถตู้)

จานวน

2,000,000

บาท

จานวน

7,500

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400
ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ จานวน 1 คัน เป็น
เงิน 2,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สาหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก
- มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้าเกลือ
- ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
- เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
- เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสาหรับเด็กและผู้ใหญ่
- เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
- ชุดเฝือกลม
- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สาหรับส่งท่อก๊าซ
- อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
- เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
- เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
- เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 40 ลาดับที่ 34 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มน้าอัตโนมัติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้าอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์ จานวน 1
เครื่องๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ปั้มน้าอัตโนมัติ
- กาลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
- ระยะดูดน้าไม่น้อยกว่า 8 เมตร
- ระยะส่งน้าไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 43 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

จานวน

36,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือ
ถือ ขนาด 5 วัตต์ จานวน 3 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 36,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ระบบ VHF/FM
- ขนาดกาลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1
ก้อน เสายาง เหล็กพับ
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 40 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
หมายเหตุ : ย่านความถี่สาหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 Mhz

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมขาตั้ง ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์ ขนาดลาโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมชุดไมค์
ลอย จานวน 2 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 41 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ

จานวน

13,600

บาท

จานวน

11,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 13,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ
ต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 53 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องดูดเสมหะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000
บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหิ้ว
- ตัวเครื่องน้าหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
- Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston
- มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บาร์หรือไม่น้อยกว่า 0-560
มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg)
- มีขวดบรรจุเสมหะ
- มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 44 ลาดับที่ 57 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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จานวน

18,000

บาท

ถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบพกพา ขนาด 0.5 คิว จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด แบบพกพา ขนาด 0.5 คิว จานวน 1 ถัง เป็นเงิน 7,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 44 ลาดับที่ 56 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

7,000

บาท

19,000

บาท

ถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 4.5 คิว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจนแบบอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ขนาด 4.5 คิว จานวน 1 ถัง เป็นเงิน 18,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 44 ลาดับที่ 55 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 2 เครื่องๆ
ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 44 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จานวน
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จานวน

44,000

บาท

ถังเหล็กบรรจุขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเหล็กบรรจุขยะขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์
เมตร จานวน 3 ถังๆละ 100,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 46 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

300,000

บาท

500,000

บาท

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน 4 เครื่องๆ
ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
- ตั้งจ่ายตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 42 ลาดับที่ 45
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

ครุภัณฑ์กีฬา
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จานวน 14 ชนิด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งพร้อมติด
ตั้ง จานวน 14 ชนิด เป็นเงิน 500,000 บาท
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 251
ลาดับที่ 63 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 28 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จานวน

16,000

บาท

หน้า : 80/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

จานวน

4,300

บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnt Tank Printer จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 27 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ ชนิด LED สี แบบ Network
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED
สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย กว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 30 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

หน้า : 81/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA

จานวน

2,500

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1
ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 29 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หน้า : 82/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

2,880,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่น อาคารและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
บ้านเป็ด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลาด ห้องน้า ลานจอดรถ
ขยะ สถานที่ล้างรถ รั้ว ประตู ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในการให้บริการเชิงรุกในชุมชน การออก
หน่วยบริการประชาชน ตลอดจนวัสดุทางการแพทย์ที่จาเป็นในการบริการ
ประชาชนและบุคลากร ทั้งในและนอกสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นสาหรับโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 34 ลาดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

หน้า : 83/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

จานวน

50,000

บาท

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฟื้นฟูพนักงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ค่าลงทะเบียน
อบรม ค่าเครื่องแต่งกายพนักงานกู้ชีพ ค่าวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
ที่จาเป็นสาหรับปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง
เหมาบริการ แรงงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินงานโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553, พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 4 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

200,000

บาท

50,000

บาท

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและรักษาพยาบาลเชิงรุก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองปัญหา
สุขภาพประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ค่าวัสดุที่จาเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร
หรือบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการออก
หน่วยบริการตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
สาหรับโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 34 ลาดับที่ 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างแกนนาชุมชนในการดาเนินกิจกรรมการ
จัดขยะต้นทาง ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย รณรงค์การ
สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในชุมชน ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าโปสเตอร์ แผ่นผับให้ความรู้ ค่าจัดบอร์ดความรู้
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 33 ลาดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จานวน

หน้า : 84/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

จานวน

50,000

บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง การควบ
คุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบ
แทนการรณรงค์ในชุมชน/หมู่บ้าน และเวชภัณฑ์ควบคุมโรคอื่นๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557, และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 141
ลาดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาสุขภาพและส่งเสริมการออกกาลังกายใน
จานวน
ชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนาสุขภาพ
ในชุมชน เช่น แกนนาสุขภาพผู้นาชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ ค่าใช้
จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์-แผ่น
พับให้ความรู้โรคต่างๆ ค่าจัดบอร์ดให้ความรู้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราช
บัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 141
ลาดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

โครงการบ้านเป็ดรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อในการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า และคูคลองในเขตเทศบาลบ้านเป็ด ตลอดจน
การเฝ้าระวังคุณภาพและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างหน่วยงาน/องค์กรอื่นในการตรวจสอบคุณภาพ
น้า ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่า
โปสเตอร์ แผ่นผับให้ความรู้ ค่าจัดบอร์ดความรู้ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 33 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

หน้า : 85/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

จานวน

500,000

บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจานวน
สุนัข/แมว ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ในกิจกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 142
ลาดับที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

50,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของแกนนาด้านสาธารณสุข
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของแกนนาด้านสาธารณสุข ให้
มีความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ การทบทวนความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ในการปฏิบัติงานและดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับการศึกษาดูงานมาประยุกต์ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน
ของตนเอง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุสานักงาน ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่
พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ ตาม
แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแกนนาด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 143
ลาดับที่ 11 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฟื้นฟูสุขภาพ ค่าวัสดุอุปการณ์ในการจัดกิจกรรมุ่งเสริมการออกกาลัง
กายในผู้สูงอายุ กิจกรรมรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและคน
พิการ ค่าอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การติดตามเยี่ยมบ้าน ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 144
ลาดับที่ 12 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จานวน

หน้า : 86/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

โครงการอาหารปลอดภัย

จานวน

50,000

รวม
รวม

1,680,000

จานวน

1,680,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร แกนนาการ
คุ้มครองผู้บริโภคและจัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหาร
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าโปสเตอร์ แผ่นผับให้ความรู้ ค่าจัด
บอร์ดความรู้ต่างๆ ค่าชุดทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหารอุปกรณ์หรือ
ภาชนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559, พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 33 ลาดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จานวน 84
ชุมชนๆละ 20,000 บาท เป็นเงิน 1,680,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2560 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

บาท
1,680,000 บาท
บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

500,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

500,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

500,000

บาท

200,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
- เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ในการสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มีชีวิตความเป็นอยู่และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 39ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ “เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ
จานวน
คนพิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สาหรับผู้สูงอายุ คน
พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ได้ทากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและให้
ความช่วยเหลือด้วยกันเอง เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการใน จานวน
เขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพและจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ดในการดาเนิน
โครงการและจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น ค่าจัดอบรมผู้สูงอายุ คน
พิการ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสถาน
ที่ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญ ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

200,000

บาท

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้ม จานวน
แข็งของคนพิการในชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนพิการในชุมชนในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เช่น ค่าจัด
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36ลาดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

100,000

บาท

รวม

18,404,440

บาท

รวม

11,236,440

บาท

รวม

11,236,440

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้อานวยการกอง
ช่าง จานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 5,600 บาท จานวน 67,200 บาท (กอง
ช่าง)

4,180,320

บาท

67,200

บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกองช่าง อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิรับเงินประจาตาแหน่ง
สังกัดกองช่าง รวมเป็นเงินจานวน 188,400 บาท (กองช่าง)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งสายวิทยาศาสตร์ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500 บาท จานวน 42,000
บาท (กองช่าง)

230,400

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม

6,084,720

บาท

673,800

บาท

3,634,500

บาท

รวม

726,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ จานวน 250,000
บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนนายช่าง, นายตรวจ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลน จานวน 45,000 บาท
- เป็นไปตามมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ
. 2522 (กองช่าง)

295,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทาในเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองช่าง)

80,000

บาท

234,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองช่าง)

จานวน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาแรงงาน

จานวน

117,000

บาท

รวม

1,550,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

190,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือจ้างทาของต่างๆที่มีความจาเป็น หรือค่าจ้างแรงงานอื่นๆที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองช่าง)
ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กองช่าง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องซ่อมแซม บารุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

หน้า : 91/133

800,000

บาท

บาท
80,000 บาท

1,358,500

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น สบู่ ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาทาความสะอาดพื้นและห้องน้า ผ้าปูโต๊ะ น้า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น แก้วน้า ถาด จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

50,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันทา
ไม้, ทินเนอร์, สี, ปูนซีเมนต์, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไม้
ต่างๆ, ค้อน, คีม, ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

500,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 92/133

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองช่าง)

553,500

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเพื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกาจัดศตรูพืช และสัตว์ วัสดุเพาะชา พันธุ์พืช ฯลฯ และจัดค่า
จัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น จอบ เสียม มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 (กองช่าง)

50,000

บาท

หน้า : 93/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

100,000

บาท

5,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

จานวน

หน้า : 94/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน จานวน 3 ตู้ ๆ
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟุต)
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
- ชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทาด้วยเหล็กสามารถปรับ
ระดับได้ตามความต้องการ
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36 ลาดับที่ 5 (กองช่าง)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รวม

3,533,500

บาท

รวม

3,533,500

บาท

จานวน

15,000

บาท

หน้า : 95/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1
คันๆละ 3,300,000 บาท เป็นเงิน 3,300,000 บาท มีคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ดังนี้
1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง(Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋
สาหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกาลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้า
3. ระบบถ่ายทอดกาลังแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Troque Converter
4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
5. บุ้งกี๋ตัก
(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
(2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร
6. บุ้งกี๋ขุด
(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ายันทาให้รถมั่นคงขณะขุด
ดิน ควบคุมด้วยระบบโฮดรอลิก
(2) ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
(3) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
(4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร
(5) มีระยะขุดลึกไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร
7. มีน้าหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์
10. อุปกรณ์ประกอบ
(1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทางานของเครื่องจักรกล
(2) เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
(3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ามันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่
(4) มีเกจ์บอกระดับน้ามันเชื้อเพลิง
(5) มีประแจสาหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จานวน 1 ชุด
(6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จานวน 1 ชุด
(7) หมวกนิรภัยสาหรับพนักงานขับ จานวน 2 ชุด
(8) กระบอกอัดจาระบี จานวน 1 ชุด
(9) เครื่องมือประจารถ จานวน 1 ชุด

จานวน

3,300,000

บาท

หน้า : 96/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

(10) ชุดประแจบล็อกสาหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด
ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อม
กล่องเหล็ก
(11) ชุดประแจปากตายสาหรับใช้กับรถจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ขนาด
ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จานวน 1 ชุด
(12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
(13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จานวน 1 ชุด
(14) หนังสือคู่มือ จานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการ
ใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการ
สั่งอะไหล่ (Parts Book)
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 41 ลาดับที่ 36 (กองช่าง)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
– มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 25 (กองช่าง)

จานวน

16,000

บาท

หน้า : 97/133
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จานวน

2,500

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

895,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

300,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองช่าง)

300,000

บาท

เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า 800 VA จานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
มีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที (กองช่าง)
- ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 39 ลาดับที่ 24 (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองช่าง)
งานไฟฟ้าถนน

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
เป็ดและแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

495,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
จานวน

495,000

บาท

495,000

บาท

รวม

400,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

400,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ถังขยะชนิดต่างๆ ได้แก่ ถังขยะพลาสติก หรือที่ทาจากยางรถ
ยนต์มีฝาปิดมิดชิด มีขาตั้ง พร้อมพิมพ์ข้อความและตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ม. 50 (3) ,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

400,000

บาท

รวม

4,957,020

บาท

รวม

4,301,220

บาท

รวม

4,301,220

บาท

จานวน

2,638,200

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

103,200

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด
หลอด LED (ไม่รวมเสา) ขนาดไม่น้อยกว่า
40W พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จานวน 55 ชุด ภายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 1 (กองช่าง)
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี จานวน 2,638,200 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 5,600 บาท จานวน 67,200 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ให้แก่ ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
สังคม อัตราเดือนละ 5,600 บาท และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ประจาตาแหน่งสังกัดกองสวัสดิการสังคม จานวน 103,200 บาท (กอง
สวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จานวน 1,359,600 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 133,020 บาท (กองสวัสดิการ
สังคม)
งบดาเนินงาน

จานวน

1,359,600

บาท

จานวน

133,020

บาท

รวม

572,300

บาท

รวม

135,600

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวัน
หยุดราชการ ที่ได้รับคาสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

50,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

85,600

บาท

รวม

200,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าเบี้ยประกัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ในการจัดทาประกันภัยสาหรับรถยนต์
ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ ซึ่งสามารถจัดทาประกันภัยภัยและ
เบิกค่าใช้จ่ายได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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จานวน

68,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

รวม

236,700

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แผ่นใส ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด ไม้บรรทัด ลวดเสียบ ที่เย็บกระดาษ ยางลบ น้ายาลบคา
ผิด กาว ซองเอกสาร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก มู่ลี่ ม่านปรับแสง กุญแจ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

100,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่อง
ปริ้นเตอร์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด
ตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (กอง
สวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ เพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสีย
หายจาเป็นต้องบารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมค์โครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถ
ยนต์ น้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ ค่าจัด
ซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟ
กระพริบ กรวยจราจร ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองสวัสดิการสังคม)

51,700

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ และค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้ว
เกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม
แล้วไม่คุ้มค่า เช่น เลนส์ซูม ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่มีลักษณะเมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กล่องใส่แผ่นดิสก์ แผ่นซี
ดี แผ่นวีซีดี กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไป
ใช้แล้วเกิดความชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

50,000

บาท

5,000

บาท

วัสดุอื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อนาไปใช้แล้วเกิดความ
ชารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น มิเตอร์น้า –ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

หน้า : 103/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

รวม

83,500

บาท

รวม

83,500

บาท

จานวน

5,500

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

8,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
โต๊ะทางาน ขนาด 1.50 เมตร พร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานขนาด 1.50 เมตร พร้อม
เก้าอี้ จานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
- โต๊ะทางานขนาด 1.50 เมตร 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค
- เก้าอี้สานักงานแบบล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน และพนักพิงบุหนัง
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 40 ลาดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
โต๊ะพับหน้าเมลามีนขาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนขาว จานวน 5 ตัวๆ ละ 1,600
บาท เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- หน้าโต๊ะผิวเคลือบเมลามีน
- หน้าโต๊ะทาจากไม้อัด
- ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา 1 มิลลิเมตร
- มีเหล็กคาดรับน้าหนักหน้าโต๊ะ
- ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม
- ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ
- ขนาด 60 x 180 x 75 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงานงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 19 (กองสวัสดิการสังคม)

หน้า : 104/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

60,000

บาท

รวม

4,080,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,500,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,500,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพย์สิน
อื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558 (กองสวัสดิการสังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนชุมชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผน
ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมชี้แจงการจัดทาและทบทวน
แผนชุมชน และจัดประชุมระดมความคิดเห็นชุมชน เพื่อจัดทาแผนชุมชน
ในระดับตาบล สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าจัดอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 152
ลาดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมประชาชนเรียนรู้เพื่อสืบสานงานในพระราชดาริ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้ สามารถเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหา
กรุณาธิคุณ และพระราชดาริ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เช่น ค่าจัดอบรม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 105/133

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทของกลุ่ม จานวน
สตรีเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นาแก่สตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้อง
ถิ่น การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบ
ครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เช่น ค่าจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
ของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 37 ลาดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)

200,000

บาท

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นาหมู่
จานวน
บ้าน และบุคคลในชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นาหมู่บ้าน และบุคคลในชุมชน เช่น ค่าจัด
อบรม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 36ลาดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

1,400,000

บาท

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
จานวน
เป็ด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่ง
เสริมอาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าจัด
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่า
เช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 24 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 37ลาดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)

100,000

บาท

หน้า : 106/133
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จานวน

100,000

บาท

โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทาความดีเพื่อสังคม
จานวน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเกิดความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ประโยชน์
แก่สังคม เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชา
ติ พ.ศ.2550 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 6 ลาดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

100,000

บาท

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

400,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สร้างเครือข่ายการทางาน เช่น ค่าจัด
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าพาหนะ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชา
ติ พ.ศ.2550 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการประชุมระหว่างหน่วย
งาน คณะกรรมการชุมชน ประชาชน การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่การ
ร่วมกิจกรรมและการออกบริการกับชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบถึง
ปัญหา/ความต้องการของประชาชน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่จาเป็น
สาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 152
ลาดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

หน้า : 107/133
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

จานวน

50,000

รวม
รวม

1,580,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดกิจกรรมสร้างฐานความรู้ให้กับ
สมาชิกในครอบครัว การจัดเวทีพูดคุยแบบเปิดใจระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว การนมัสการพระสงฆ์มาแสดงธรรม การทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ค่า
จัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสถาน
ที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153
ลาดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเมือง
จานวน
ขอนแก่น (ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอาเภอเมืองขอนแก่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอาเภอเมืองขอนแก่น (ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอเมืองขอนแก่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
หนังสืออาเภอเมืองขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0118/3707 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 232
ลาดับที่ 2 (สานักปลัดเทศบาล)

อุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
จานวน
(ศอ.ปส.จ.ขก.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และ
หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.2 (ศอ.ปส.จ.ขก.)/ว 12324 ลงวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 232
ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อการทากิจกรรมการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อการทากิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนร่วมกับประชาชนในชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 233
ลาดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

1,200,000

บาท

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในชุมชนเนื่อง จานวน
ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติในชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) วันที่ 28
กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
พ.ศ.2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

150,000

บาท

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในชุมชนเนื่อง จานวน
ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติในชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3616ลงวันที่ 24มิถุนายน 2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 233
ลาดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

150,000

บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

1,130,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,130,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,130,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ในการจัด
แข่งขันหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา ชุดกีฬารองเท้า ถุงเท้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/ผู้ถือป้าย ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง ค่าเวชภัณฑ์ทางการกีฬา และยา
รักษาโรค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหาร เครื่องดื่มและของ
ว่าง ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้
จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 11 (กองการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาล
ตาบลบ้านเป็ด ในการจัดแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่นค่า
สนับสนุนการแข่งขันกีฬา/ขบวนพาเหรด/ลีดเดอร์/กองเชียร์ วัสดุอุปกรณ์
ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/เจ้า
หน้าที่ฝ่ายต่างๆ ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขันและระหว่างการแข่ง
ขัน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬาเครื่องแต่งกาย ค่าจ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียง ค่าเวชภัณฑ์ทางการกีฬาและรักษาโรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 10 (กองการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน ใน
การจัดแข่งขันกีฬาบ้านเป็ดมินิมาราธอน เช่น เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เหรียญรางวัล ค่าของที่ระลึกการแข่งขัน ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ค่าจัดสถานที่ ค่า
เวชภัณฑ์ทางการกีฬาและรักษาโรค ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่า
อาหาร ค่าชุดนักกีฬาและเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 7 (กองการศึกษา)
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จานวน

100,000

บาท

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬาสาหรับให้บริการแก่ชุมชน หมู่บ้าน ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด และ ใช้ในภารกิจของกองการศึกษา เทศบาลตาบล
บ้านเป็ดตามความต้องการและความสนใจและความถนัด เช่น ฟุตบอล วอ
ลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทนนิส ตาข่าย
ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
- ตามพ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 12 (กองการศึกษา)

100,000

บาท

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน จานวน
เป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด ในการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกีฬานักเรียนของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าชุดนักกีฬา ชุดแต่งกาย ค่าอาหารนัก
กีฬา/ครูผู้ฝึกสอน ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 8 (กองการศึกษา)

50,000

บาท

โครงการแข่งขันกีฬาและการออกกาลังกายเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมแข่งขันกีฬาและการ
ออกกาลังกาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าพิธีเปิด-ปิดการแข่ง
ขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรม ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ค่าพาหนะในการฝึก
การแข่งขันและระหว่างการแข่งขัน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬาเครื่อง
แต่งกาย ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเวชภัณฑ์ทางการกีฬาและรักษา
โรค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 9 (กองการศึกษา)
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30,000

บาท

รวม

1,200,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,200,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเบื้องต้น นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
จานวน
ตาบลบ้านเป็ด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาเบื้องต้น นักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุด
กีฬารองเท้า ถุงเท้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าน้าดื่ม น้าแข็ง ค่าเวชภัณฑ์
ทางการกีฬา และยารักษาโรค ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจ้างเหมาจัดทา
อาหาร เครื่องดื่มและของว่าง ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 34 ลาดับที่ 3 (กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ใน
การจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์ ค่าจ้างเวที- เครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 5 (กองการศึกษา)
โครงการงานประเพณีลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ การจัดทาและประดับตกแต่งกระทงใหญ่ การจัดขบวนแห่ ค่า
จ้างมหรสพ ค่าจ้างเวที- เครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้
ถือป้าย/พิธีกร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา ค่าพลุ ดอกไม้
ไฟ ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 29 ลาดับที่ 3 (กองการศึกษา)
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จานวน

30,000

บาท

โครงการประเพณีสงกรานต์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจ้าง
เหมาต่างๆ การจัดทาและ การจัดขบวนแห่ ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้าง
เวที- เครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่า
วัสดุ- อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ถือ
ป้าย/พิธีกร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหารกรรมการและเจ้า
หน้าที่ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา ค่าพลุ ดอกไม้
ไฟ ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้า 29 ลาดับที่ 4 (กองการศึกษา)

500,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญทางศาสนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา เช่น ค่าภัตตาหาร ค่าจตุปัจจัยไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายวัด ค่า
ดอกไม้ธูปเทียน ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้าง
เวที- เครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร
กรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
สปอตโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 217
ลาดับที่ 4 (กองการศึกษา)

โครงการพัฒนาทักษะดนตรีและนาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทักษะดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
พื้นเมือง เช่น ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 34 ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปราชญ์ชาวบ้าน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เช่นค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 30 ลาดับที่ 6 (กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์เกลือ

จานวน

20,000

รวม
รวม

100,000

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

31,650,300

บาท

รวม

31,650,300

บาท

รวม

31,650,300

บาท

จานวน

50,000

บาท

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์เกลือเช่น ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด
โครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทาอาหาร ค่าขนม ค่าน้าดื่ม ค่าน้าแข็ง ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่สนับสนุนการจัดงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 33 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลบ้านเป็ด

บาท
100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหาดทรายทะเลสาบบึงหนองโคตร เช่น ค่า
จ้างมหรสพ ค่าจ้างเวที- เครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน
ที่ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ สปอตโฆษณา และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 31 ลาดับที่ 13 (กองการศึกษา)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างหลังคาถนนทางเดิน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาถนนทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
ฟันโปง (ตามแบบ เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 19 (กองการศึกษา)

หน้า : 114/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุง ต่อเติมห้องกองวิชาการและแผนงาน

จานวน

175,000

บาท

จานวน

463,000

บาท

โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล จานวน
บ้านเป็ด
- เพื่อปรับปรุงอาคารงานป้องกันเพื่อใช้เป็นอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านเป็ด (ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 18 (กองการศึกษา)

300,000

บาท

- เพื่อทาการปรับปรุงต่อเติมหลังกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบล
บ้านเป็ด
- งานรื้อถอนเคาน์เตอร์เดิมขนทิ้งเศษวัสดุงานซ่อมแซมผนัง 8.00 เมตร
- งานรื้อที่นั่งเดิม ขนาด 5.00 เมตร
- งานรื้อผนังก่ออิฐเดิม ขนาด 5.00x2.50 เมตร ขนทิ้ง
- งานรื้อผนังอลูมิเนียม ขนาด 5.00x2.50 เมตร ขนทิ้ง
- งานก่อผนังอิฐมอญ ขนาด 5.00x2.50 เมตร
- งานติดตั้งกันสาดภายนอกอาคารความยาวรวม 12.00 เมตร
- งานรื้อพื้นกระเบี้ยงเดิมและปูพื้นกระเบี้ยงใหม่ ขนาด0.60x0.60ม.
- งานกั้นห้องอลูมิเนียม
- ย้ายเครื่องปรับอากาศ 1 จุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 20 (กองวิชาการและแผนงาน)
โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองคลัง โดยติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างมา
เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน (ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 17 (กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็กหมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยนางลาดวน รุณจันทา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยนางลาดวน รุณจันทา) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
1.ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 60.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี
2.ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 60.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาว
รวม 120.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561หน้าที่ 6 ลาดับที่ 1 (กองช่าง)

หน้า : 115/133

191,000

บาท

10) โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้า บ่อพักและรางวี จานวน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคาไฮ (ซอยประชาร่วมใจ 3)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้า บ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคาไฮ (ซอยประชาร่วมใจ 3) ตาบล
บ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 359.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 4 (กองช่าง)

923,000

บาท

11) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อ จานวน
พักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 26 ภักดิ์โพธิ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบาย
น้า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 26
ภักดิ์โพธิ์) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร ขนาดท่อ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 300.00 เมตร รวม
ทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 600.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 7(กองช่าง)

2,076,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 116/133

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก
จานวน
(บ้านกอก ถึง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
บ้านกอก (บ้านกอก ถึง หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 2.30-5.60
เมตร ความยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 699.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 8 (กองช่าง)

471,000

บาท

13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย จานวน
นายจีระศักดิ์ บุญจวง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด
(ซอยนายจีระศักดิ์ บุญจวง) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 343.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,372.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 9 (กองช่าง)

811,000

บาท

14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย จานวน
นายวิชัย พลเยี่ยม ถึงบ้านนายจูญ ปัสโป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองโจด (ซอยนายวิชัย พลเยี่ยม ถึงบ้านนายจูญ ปัสโป) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 10 (กองช่าง)
15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอย จานวน
บ้านนางกมล พูลมาถึงบ้านนายขวัญ ดอกพิกุล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ขาม (ซอยบ้านนางกมล พูลมาถึงบ้านนายขวัญ ดอกพิกุล) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 2.50
เมตร ความยาว 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 57.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 12 ลาดับที่ 11 (กองช่าง)

132,000

บาท

31,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 117/133

16) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 4 จุด ซอยมี จานวน
สุข (หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ถึงหมู่ที่ 19 บ้านกังวาน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 4
จุด ซอยมีสุข (หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม ถึงหมู่ที่ 19 บ้านกังวาน) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 3.00 –
4.00 เมตร ความยาว 395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 14 (กองช่าง)

750,000

บาท

17) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากบ้านเลขที่ 2 นายคาโพธิ์ อ่อนตา ถึงบ้านนาง
ลาภา บุตรแสนคม เลขที่ 92)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากบ้านเลขที่ 2 นายคาโพธิ์ อ่อน
ตา ถึงบ้านนางลาภา บุตรแสนคมเลข ที่ 92) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร(มอก.ชั้น3) ความยาว 89.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 12 (กองช่าง
18) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากแยกบ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 101/3)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก (มอก.ชั้น3) หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากแยกบ้านเลขที่ 5 ถึงบ้าน
เลขที่ 101/3) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 104.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 13 ลาดับที่ 13 (กองช่าง)

237,000

บาท

276,000

บาท

19) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากแยกบ้านเลขที่ 1 ถึง บ้านเลขที่ 122/1)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคาไฮ (จากแยกบ้านเลขที่ 1 ถึง บ้านเลข
ที่ 122/1) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 139.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 14 (กองช่าง)

365,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 118/133

2) โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
จานวน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ทิศตะวันตกโรงเรียนขอนแก่น
วิทยาลัย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (ทิศตะวันตกโรงเรียนขอนแก่น
วิทยาลัย) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 382.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,910.00 ตารางเมตร ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 387.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7 ลาดับที่ 2 (กองช่าง)

1,886,000

บาท

20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย จานวน
คุณยาย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติ
สุข (ซอยคุณยาย) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 144.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 576.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 9 (กองช่าง)

354,000

บาท

21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย จานวน
ศิริกองพล บริเวณกลางซอยไปทางทิศเหนือ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติ
สุข (ซอยศิริกองพล บริเวณกลางซอยไปทางทิศเหนือ) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 10 (กองช่าง)

185,000

บาท

22) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยอู่ จานวน
ถิ่นนคร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติ
สุข ซอยอู่ถิ่นนคร ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 155.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 775.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 8 (กองช่าง)

490,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 119/133

23) โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 (บริเวณ จานวน
สนามฟุตซอล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11
(บริเวณสนามฟุตซอล) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยขนาดกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 40.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคารวมไม่น้อยกว่า 800.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 11 (กองช่าง)

1,600,000

บาท

24) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย จานวน
แก่นนคร 1)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติ
สุข (ซอยแก่นนคร 1) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 410.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,640.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 14 ลาดับที่ 15 (กองช่าง)

1,032,000

บาท

25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย จานวน
ชูศิลป์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอก
น้อย (ซอยชูศิลป์) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 2.90 เมตร ความยาว 115.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 333.50
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 16 (กองช่าง)

190,000

บาท

26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย จานวน
บ้านนายสอน ข้อยุ่น)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
บ้านกอกน้อย (ซอยบ้านนายสอน ข้อยุ่น) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 17 (กองช่าง)

456,000

บาท

หน้า : 120/133

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

27) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 13
จานวน
บ้านพรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเป็ด ถึง สี่แยกบ้านพ่อวิชัย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่
ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากร้านแม่หน่องลาบเป็ด ถึง สี่แยกบ้านพ่อ
วิชัย) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยความ
กว้าง 0.50 เมตร ความสูง 0.50 เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 220.00
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 18 (กองช่าง)

650,000

บาท

28) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (แยกโชคอนันต์วัสดุก่อสร้างไปทางทิศตะวัน
ตก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (แยกโชคอนันต์วัสดุก่อสร้างไปทาง
ทิศตะวันตก) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 167.00 เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 334.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ลาดับที่ 19 (กองช่าง)

857,000

บาท

29) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยฟูมาร์ท ตรงข้ามร้านกาแฟดอยช้าง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยฟูมาร์ท ตรงข้ามร้านกาแฟดอย
ช้าง) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาด
ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 80.00
เมตร รวมทั้ง 2 ข้าง ความยาวรวม 160.00 เมตร พร้อมบ่อพักและราง
วี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 17 ลาดับที่ 21 (กองช่าง)

442,000

บาท

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากซอย
สันติสุขแยกเข้าบ้านนายสันติ พิลาอ่อน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จาก
ซอยสันติสุขแยกเข้าบ้านนายสันติ พิลาอ่อน) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 3 (กองช่าง)

275,000

บาท

จานวน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 121/133

30) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร
จานวน
(ซอยข้างร้านอาหารนายบู้)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง
นคร (ซอยข้างร้านอาหารนายบู้) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 830.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 12 (กองช่าง)

464,000

บาท

31) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม
จานวน
(ซอยบ้านนางพวงเพชร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขาม (ซอยบ้านนางพวงเพชร) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 290.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 22 (กองช่าง)

162,000

บาท

32) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม
จานวน
(บ้านนางผล พลซักซ้าย ถึงหลังโรงเรียนหนองขาม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขาม (บ้านนางผล พลซักซ้าย ถึง หลังโรงเรียนหนองขาม) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ความยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 18 ลาดับที่ 23 (กองช่าง)
33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม
จานวน
(ซอยนายสุรพล ทองนอก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนอง
ขาม (ซอยบ้านนายสุรพล ทองนอก) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 530.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 19 ลาดับที่ 24 (กองช่าง)

286,000

บาท

297,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 122/133

34) โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก และ จานวน
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านกานัน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
และรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้าน
กานัน) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ขนาดท่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 100.00 เมตร รวมทั้ง 2
ฝั่ง ความยาวรวม 200.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 19 ลาดับที่ 25 (กองช่าง)

493,000

บาท

35) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนายประจบ ถึงสี่แยกบ้านนางสม
ปอง)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนายประจบ ถึงสี่แยกบ้าน
นางสมปอง) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
1. ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 174.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี
2. ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความ
ยาว 88.00 เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 262.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 26 (กองช่าง)

534,000

บาท

36) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนายสุพจน์ ฟ้องนาม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนายสุพจน์ ฟ้อง
นาม) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาด
ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 70.00
เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 140.00 เมตร พร้อมบ่อพักและราง
วี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 20 ลาดับที่ 27 (กองช่าง)

217,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 123/133

37) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ซอยโรง จานวน
ตุ๊กแก3)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเด
ชา (ซอยโรงตุ๊กแก3) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ลาดับที่ 28 (กองช่าง)

338,000

บาท

38) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้าน จานวน
นางกิติมา ยั่งยืน ถึง บ้านนางอนงค์ ใจสนธิ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (จากบ้านนาง
กิติมา ยั่งยืน ถึง บ้านนางอนงค์ ใจสนธิ์) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 411.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 15 ลาดับที่ 13 (กองช่าง)

234,000

บาท

39) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายเลิศสิน ถึง บ้านนางอนงค์ ใจสนธิ์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายเลิศสิน ถึง บ้านนางอนงค์ ใจ
สนธิ์) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาด
ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 50.00
เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 100.00 เมตร พร้อมบ่อพักและราง
วี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ลาดับที่ 29 (กองช่าง)

202,300

บาท

4) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด (จากสี่แยกโรงเรียนบ้านเป็ดประชาสงเคราะห์ถึงแยก
บ้านนางทองถิน สิมสา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเป็ด (จากสี่แยกโรงเรียนบ้านเป็ดประชา
สงเคราะห์ถึงแยกบ้านนางทองถิน สิมสา) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 205.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 8 ลาดับที่ 4 (กองช่าง)

558,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 124/133

40) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอย จานวน
โพธิ์เงินถึงเหล่านาดี)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้าน
กังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย
ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 279.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,395.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 146.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22 ลาดับที่ 31 (กองช่าง)

1,370,000

บาท

41) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอย จานวน
บ้านตาหยอย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัท
รา (ซอยบ้านตาหยอย) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 57.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 228.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 32 (กองช่าง)

144,000

บาท

42) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอย จานวน
หลังปั้ม ปตท.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัท
รา (ซอยหลังปั้มปตท.) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 402.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,010.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 23 ลาดับที่ 33 (กองช่าง)

1,172,000

บาท

43) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต เสริม จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง (บ้านนายสุพัฒน์ นาค-อกถึงบ้านนายทองคา
นาค-อก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง (บ้านนายสุพัฒน์ นาค-อกถึงบ้านนาย
ทองคา นาค-อก) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3
) ความยาว 730.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 34 (กองช่าง)

1,842,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 125/133

44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปง
จานวน
(ซอยไพบูรณ์อุทิศ ข้างบ้านประธานชุมชนพลังสีตะวัน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟัน
โปง (ซอยไพบูรณ์อุทิศ ข้างบ้านประธานชุมชนพลังสีตะวัน) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 688.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1
ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 24 ลาดับที่ 35 (กองช่าง)

380,000

บาท

45) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี จานวน
(ซอยนวลหงส์ 5)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง
ธานี (ซอยนวลหงส์ 5) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 63.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 252.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 36 (กองช่าง)

150,000

บาท

46) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี จานวน
(ซอยนวลหงส์ 10)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง
ธานี (ซอยนวลหงส์ 10) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 49.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 196.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 25 ลาดับที่ 37 (กองช่าง)

120,000

บาท

47) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอย จานวน
โรงน้า)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้าน
ไทรทอง (ซอยโรงน้า) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 133.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 665.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 38 (กองช่าง)

313,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 14/9/2561 13:46:38

หน้า : 126/133

48) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอย จานวน
โรงน้าถนนในชุมชน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้าน
ไทรทอง (ซอยโรงน้าถนนในชุมชน) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 1,075.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 26 ลาดับที่ 39 (กองช่าง)

609,000

บาท

5) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ถนนเส้นกลางชุมชนคนไทบ้าน)
- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ถนนเส้นกลางชุมชนคนไท
บ้าน) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาด
ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 340.00
เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 5 (กองช่าง)

575,000

บาท

6) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ซอยอารีสัมพันธ์ตลอดสาย)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง (ซอยอารีสัมพันธ์ตลอดสาย) ตาบล
บ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาดท่อ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 188.00 เมตร พร้อมบ่อ
พักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบล
บ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 9 ลาดับที่ 6 (กองช่าง)

312,000

บาท

7) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง ซอยร่วมใจพัฒนา (ฝั่งทิศตะวันออก)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง ซอยร่วมใจพัฒนา (ฝั่งทิศตะวันออก) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 160.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
และรางวี พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 10 ลาดับที่ 1 (กองช่าง)

288,000

บาท
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8) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก และรางวีคอนกรีตเสริม
จานวน
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว จากกลางบ้านไปถนนมะลิวัลย์)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้ว จากกลางบ้านไปถนนมะลิ
วัลย์) ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยขนาด
ท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 150.00
เมตร รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 300.00 เมตร พร้อมบ่อพักและราง
วี พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
กาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 2 (กองช่าง)

800,000

บาท

9) โครงการก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าบ่อพักคอนกรีต
จานวน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรวมมิตร)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้าบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนรวมมิตร) ตาบลบ้าน
เป็ด อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร
ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 250.00 ตารางเมตร ขนาดท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 52.00 เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมป้าย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตาบลบ้านเป็ดกาหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
พ.ศ.2561 หน้าที่ 11 ลาดับที่ 3 (กองช่าง)

372,000

บาท

3,750,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน
ลูกรัง ถนนคอนกรีต ทางระบายน้า สนามกีฬา ลานกีฬา ฯลฯ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านเป็ด หรือที่เกิดความเสียหายจากสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินทรัพย์สินอื่นที่จาเป็นต้องตรวจหรือสารวจให้ทราบความ
ชารุดเสียหายก่อนจึงประมาณค่าปรับปรุงได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 28 ลาดับที่ 43 (กองช่าง)

จานวน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

200,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

200,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการเกษตรและกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
จานวน
เพียง
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่ม
เกษตรกร ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด เช่น ค่าจัดอบรม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 38 ลาดับที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม)

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ เอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 155
ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

52,636,180

บาท

รวม

52,636,180

บาท

รวม

52,636,180

บาท

ค่าชาระหนี้เงินต้น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้น เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
- เพื่อสมทบก่อสร้างระบบระบายน้าและขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เทศบาลตาบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
- ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1011/18/2555 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
- ยอดเงินกู้ตามสัญญา (เงินต้น) จานวน 32,000,000 บาท งวดที่ 6 เป็น
เงิน 1,936,500 บาท
- กาหนดส่งใช้คืนภายในกาหนด 15 ปี
- ตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/779
ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 (กองช่าง)

1,936,500

บาท

ค่าชาระดอกเบี้ย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ย เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
- เพื่อสมทบก่อสร้างระบบระบายน้าและขยายผิวจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เทศบาลตาบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
- ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1011/18/2555 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
- ยอดเงินกู้ตามสัญญา (ดอกเบี้ย) จานวน 8,207,958.40 บาท งวดที่ 6
เป็นเงิน 744,100 บาท
- กาหนดส่งใช้คืนภายในกาหนด 15 ปี
- ตามหนังสือสานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/779
ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 (กองช่าง)

744,100

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
1) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
จานวน 2,017,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียว
กันด้วย
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 ,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ,ตามหนังสือ
สานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (สานักปลัดเทศบาล)
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อัตราตามจานวนที่ส่วน
กลางจัดสรรให้) ในอัตราร้อยละ 5 (หักจากค่าตอบแทน 5%,กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วน อปท. 5%)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)
3) เงินสมทบประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปในโรงเรียน จานวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในโรงเรียน (อัตราตามจานวนที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้) ในอัตราร้อยละ 5 (หักจากค่าตอบแทน 5%, อปท.สมทบ 5%)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (กองการศึกษา)

2,052,000

บาท

งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ใน
เขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
- เป็นไปตามพ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุของอปท.พ.ศ.2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4
มกราคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157
ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

33,524,000

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดาเนินการสนับสนุนและ
สงเคราะห์เบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตาบลบ้านเป็ด
-เป็นไปตามพ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

8,000,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
- เพื่อสนับสนุนจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทา
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
- เป็นไปตามพ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ
.2542, เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 35 ลาดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

220,800

บาท
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สารองจ่าย
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าและสาหรับช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้
ประสบภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ
ตามความจาเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีที่มีความจาเป็น
ต้องจ่าย หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็น
ส่วนรวม ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13
มกราคม 2558 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560,หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17
เมษายน 2561 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ทุกส่วนราชการ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

732,560

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

800,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น ทาสีถนน จัดทาป้ายจราจร แผง
กั้นจราจร และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว
3203 ลงวันที 4 ตุลาคม 2539 (สานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 3 พ.ศ.2561 หน้าที่ 5 ลาดับที่ 12 (สานักปลัดเทศบาล)
โครงการสนับสนุนนักเรียน เรียนดี มารยาทดี และด้อยโอกาส เรียนต่อ
ระดับปริญญาตรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และด้อย
โอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ม. 50 (6) และ (7
) และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1365 ลงวันที่ 30
เมษายน 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 220
ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)
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จานวน

288,220

บาท

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช จานวน
.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ (สปสช.) จานวน 700,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 234
ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

700,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
คานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546, หนังสือสานักงาน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5
/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกอง
ทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561, สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (สานักปลัดเทศบาล)

3,480,000

บาท

เงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย จานวน 288,220 บาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย กาหนดให้ สมาชิกสามัญ ต้องชาระค่าบารุงเป็นรายปี โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจาปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณรายรับดังกล่าว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 (สานักปลัด
เทศบาล)

เงินช่วยพิเศษ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทาศพ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
(สานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ช.ค.บ.)
- เป็นไปตามระระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้
รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2558 (สานักปลัดเทศบาล)
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48,000

บาท

