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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,179,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

16,179,860

บาท

รวม

10,542,660

บาท

รวม

10,542,660

บาท

จานวน

4,977,660

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรายเดือนของนักบริหารงาน
ช่างระดับกลาง จานวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัส
บัญชี 220200)

67,200

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารงานช่างระดับกลาง จานวน 1
คน เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท นักบริหารงานช่างระดับ
ต้น 2 คน เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท นักบริหารงานทั่ว
ไประดับต้น 1 คน เดือนละ 1,500 บาทเป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 121,200 บาท รหัสบัญชี 220300)

121,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 503,520 บาท รหัสบัญชี 220500)

จานวน

503,520

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 4,522,920 บาท รหัส
บัญชี 220700)

4,522,920

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 4,977,660 บาทรหัสบัญชี 220100)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 350,160 บาท รหัสบัญชี 220800)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

350,160

บาท

รวม
รวม

3,825,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงาน,ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัส
บัญชี 310300)

จานวน

250,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้าง ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311เป็น
เงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 310500)

จานวน

15,000

บาท

รวม

730,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ ค่าเย็บเล่มเข้าปก ค่าจัด
ทาป้ายไวนิล และป้ายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะของการจ้าง
เหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 320100)

500,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

บาท
265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 30,000 บาท)รหัส
บัญชี 320300)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชารุดให้ใช้การได้ดี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320400)
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ค่าวัสดุ

รวม

2,765,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่นกระดาษ กระดาษถ่าย
เอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง เครื่องมือเขียนแบบ ถ่าย
เอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 330100)

จานวน

150,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลาส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็น
เงิน 500,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 330200)

จานวน

500,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้า เข่ง กระติก สายยาง
น้า ถังน้า ช้อน กะละมัง น้ายาทาความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส
บัญชี 330300)

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูนซิเมนต์ ทราย ท่อน้า เหล็ก
เส้น และอุปกรณ์ประปา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 330600)

1,000,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน น้ากลั่นแบตเตอรี่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัส
บัญชี 330700)

300,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ามันดีเซล น้ามัน
เบนซิน แก๊สหุงต้ม นามันจารบี น้ามันเครื่อง น้ามันเบรก เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 400,000 บาท รหัสบัญชี 330800)

400,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระถางปลูกต้นไม้ ดิน
ดา ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 300,000
บาท รหัสบัญชี 331000)

300,000

บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน ผ้า
เขียนป้าย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331100)

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัส
บัญชี 331400)

50,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กาหนดได้เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)

5,000

บาท

รวม

65,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ่อบาดาลเรือนเพาะชา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัส
บัญชี 340100)

30,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 340200)

จานวน

35,000

บาท

รวม

1,266,600

บาท

รวม

1,266,600

บาท

จานวน

16,500

บาท

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจก
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเปิดกระจกขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 91.3 ยาว 45.7
สูง 183 ซม จานวน 3 หลัง ๆ 5,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 16,500 บาท รหัสบัญชี 410100 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มจุ่ม (ไดโว่)

จานวน

15,000

บาท

จานวน

6,500

บาท

จานวน

21,000

บาท

จานวน

28,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มจุ่ม (ไดโว่)ขนาด 1 นิ้ว จานวน 6 เครื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานทั่วไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา 00311 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 410400 (แผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 127 ลาดับที่ 2
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดินพร้อมใบเจาะขนาด 6 นิ้ว จานวน 1
เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดสวนตกแต่งสวนสาธารณะ ให้สวย
งาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 6,500 บาท รหัสบัญชี 410500 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 127 ลาดับที่ 2
เครื่องตบดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดและราคา
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เพื่อใช้งาน
ทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 21,000 บาท รหัสบัญชี 410500 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ลาดับที่ 2
นั่งร้านเหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.80 x 0.50
เมตร จานวน 20 ชุด ๆ ละ 1,400 บาท(ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้งาน
ทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 28,000 บาท รหัสบัญชี 410500 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 128 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดแต่งต้นไม้

จานวน

28,000

บาท

จานวน

19,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้ จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,000
บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กาหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดสวนตกแต่งสวนสาธารณะ ให้สวยงาม ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 28,000 บาท รหัสบัญชี 410900 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 127 ลาดับที่ 2
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 9,500 บาท รายละเอียดและราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ เพื่อใช้จัดในการจัดสวนตกแต่งสวน
สาธารณะ ให้สวยงาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 19,000 บาท รหัส
บัญชี 410900 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 127 ลาดับที่ 2
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 15,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ
ที่กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดสวนตกแต่งสวน
สาธารณะ ให้สวยงาม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัส
บัญชี 410900 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 127 ลาดับที่ 2
ครุภัณฑ์โรงงาน
สว่านไร้สาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไร้สายพร้อมแบตเตอรี่สารอง จานวน 1
เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 4,000 บาท รหัสบัญชี 411000 (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
)ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้า 127 ลาดับที่ 2
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ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย บริเวณพื้นที่เขตเทศบาล

จานวน

800,000

บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ประกอบด้วย
-เครื่องบริหารไหล่และขา จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องนวดหลังออกกาลังแขนและออกาลังขาแบบถีบ 2 ระบบ จานวน 1
เครื่อง
-เครื่องออกกาลังแขนแบบดึงเข้าหาตัว บริหารไหล่และแขน จานวน 1
เครื่อง
-จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเบาติดเบรก จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท(ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานทั่ว
ไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 411200 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 82 ลาดับที่ 4

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกาลังกายพร้อมติดตั้งประกอบด้วย
-เครื่องออกกาลังแขนลดหน้าท้อง จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องนวดหลังออกกาลังแขน จานวน 3 เครื่อง
-เครื่องออกกาลังขา จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารข้อสะโพก (แบบคู่) จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารไหล่และขา(แบบคู่) จานวน 3 เครื่อง
-ลู่วิ่งอเนกประสงค์ จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก จานวน 3 เครื่อง
-เครื่องกรรเชียงบกแบบสปริงรางเดี่ยว จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารข้อเข่าและออกกาลังแขน 2 ระบบ จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้ายขวา แบบคู่ จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องนวดหลังออกกาลังแขนและออกกาลังขาแบบถีบ2ระบบ จานวน 3
เครื่อง
-เครื่องดึงไหล่ออกกาลังแขนและบริหารข้อเข่า(แบบคู่) จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องออกกาลังแขนแบบดึงเข้าหาตัว บริหารไหล่และแขนจานวน 3
เครื่อง
- เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้ายขวาแบบติดเบรก จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบสลับเท้าซ้ายขวาทรงตัว A จานวน 3 เครื่อง
เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้าย-ขวา (แบบเดี่ยว) จานวน 3 เครื่อง
-เครื่องออกกาลังข้อเข่า (แบบคู่) จานวน 3 เครื่อง
- เครื่องบริหารไหล่และขา แบบย่าขี้นลงสลับแขนขา (แบบคู่) จานวน 3
เครื่อง
- จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเบา ติดเบรก จานวน 3 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้งานทั่ว
ไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 800,000 บาท รหัสบัญชี 411200 (แผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 82 ลาดับที่ 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับงานประมวลผล

จานวน

21,000

บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000
บาท ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัส
บัญชี 411600 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 127 ลาดับที่ 2

60,000

บาท

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

จานวน

12,000

บาท

จานวน

5,600

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวล
ผล จานวน 1 เครื่อง ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 21,000 บาทรหัส
บัญชี 411600(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 127 ลาดับที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 12,000 บาท รหัส
บัญชี 411600 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 128 ลาดับที่ 2)
เครื่องสารองไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จานวน 2
เครื่อง ๆละ 2,800 บาท ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 5,600 บาท รหัส
บัญชี 411600(แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7
หน้า 128 ลาดับที่ 2)

หน้า : 9/9

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 17:15:56

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์
อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 00311 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 411800)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย
เพื่อจ่ายอุดหนุนสานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุโขทัย ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 003100
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็น
เงิน 545,600 บาท รหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 137 ลาดับที่ 1)

150,000

รวม
รวม

545,600

จานวน

545,600

บาท

บาท
545,600 บาท
บาท

