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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
 









 

 

  

 

 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
     เรื่อง 

  
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

 
     ของ 

  
     องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

    อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 

















 

 

 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

-รายงานประมาณการรายรับ 

-รายละเอียดประมาณการรายรับ 

-รายงานประมาณการรายจ่าย 

-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
 



 





























































































 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

                          
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 171,101,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 20,187,570 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,714,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,962,600 บาท 

 
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 556,320 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  โดย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชิง
ทะเล  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป            
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 95,040 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินราย ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,215,240 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา        
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้        
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,751,400 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 13 อัตรา                
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประจ าป ี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 81,200 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว ้ 14,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน ของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร
ตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับ 
ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 193,200 บาท 

 

-เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 193,200.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร ให้แก่
ปลัด อบต. รองปลัด อบต.  และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 11 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 77,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 77,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)       
ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 11,905,470 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,593,470 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,133,470 บาท 

 

-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 2,103,470.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม 
ส าหรับกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล หรือค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวัน
หรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 310,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่าย    
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป)(ส านักปลัด) 

 
 
 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 120,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน         
ส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 2,917,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท ์ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ    โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 780,000 บาท 

 

-ค่ารับรอง ตั้งไว ้ 400,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่น  ซึ่งจ าเป็นต้อง
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       
ที่ไปนิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ1 ของรายได้
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้      
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให ้โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
-ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น        
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ค านวณตั้งจ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริหาร ไม่รวมอยู่ในร้อยละ
1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป)(ส านักปลัด)  
-ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ 80,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ของอบต.เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด)  
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 150,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดกิจกรรมในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีหรือการให้บริการสาธารณะ
ในวันส าคัญของทางราชการ หรือการประชาสัมพันธ์บทบาทของหน่วยงาน  และ
บุคคลส าคัญให้ประชาชนได้รับทราบ  เช่น  วันท้องถิ่นไทย วันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย วันข้าราชการพลเรือน ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป)  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้าที่113  โครงการที ่1 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ เช่น การประชาสัมพันธ์พระราชด ารัสการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรม
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นต้น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้          
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารทั่วไป)  น ามาจาก 
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ    
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าท่ี 113 โครงการที่ 3 (ส านักปลัด) 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแข่งขัน การจัด
นิทรรศการต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารถประชาสัมพันธ์ 
ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ     
ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าจัดท าหนังสือเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น          
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  และกรณีแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง) อีกทั้งให้ความร่วมมือและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒสภาตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.4/ว3992 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
0809.4/468 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556  โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 127 โครงการที่ 16 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 7,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลา  พานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง     
ณ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ หรืองานรัฐพิธีต่าง  ๆหรือพวง
มาลาส าหรับวางหน้าศพผู้มีเกียรต ิ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป ) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ5 ธันวามหาราช จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๕ ธันวา ตามความจ าเป็น     และประหยัด  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าท่ี 113 โครงการที่ 4 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานท่ัวไป 

จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร 
หน้าท่ี 124 โครงการที่ 2  (ส านักปลัด) 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารของสมาชิกสภา ผู้บริหาร 
และพนักงานส่วนต าบล อบต.เชิงทะเล 

จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร
ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบลอบต.เชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารทั่วไป ) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 125 โครงการที่ 6 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ    
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง        
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 695,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ           
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสด ุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าความสะอาดส านักงาน      
หรืออุปกรณ์เครื่องใช้อื่นๆ  ส าหรับห้องรับรอง หรือห้องแคนทีน โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับการซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ าส านักงาน  
ที่เกิดช ารุด หรือวัสดุก่อสร้างส าหรับงานกิจกรรมอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น  น ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆ ส าหรับใช้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ
(วีดีโอ,แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่ได้บันทึก ม้วนเทป รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยายฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์        
หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส ์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แป้นพิมพ์ ฯลฯ             
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,700,000 บาท 

 
ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
อาคารอื่นๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
และอื่นๆ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป         
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโทรศัพท์พื้นฐานอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
อาคารอื่นท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลและอื่น  ๆรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ  ใช้บริการ 
เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบริการไปรษณีย ์เช่น ค่าไปรษณีย ์ ค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณี
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ีค่าเช่าช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการในการจัดหาบริการ ส าหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าเช่าวงจร 
ค่าใช้อินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพ้ืนท่ีฝากโฮมเพจ ค่าบริการส่งข้อความผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 508,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 208,100 บาท 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 23,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.
2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  จ านวน 1 
หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ส าหรับ L3 
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ            
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 
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-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB จ านวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface)แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพชนิด LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์:เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น:มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป ) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 139 โครงการที่ 
74 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)(ส านักปลัด) 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network  จ านวน  2  เครื่อง จ านวน 32,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork  จ านวน 
2 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  ฯลฯ 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์:เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น:มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป)  
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 138 โครงการที่ 
71(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (ส านักปลัด)  

 

 

 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 3,100 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1  เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ประจ าปี พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์:เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น:มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป)  
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 138 โครงการที่ 
72 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)  (ส านักปลัด)  

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารทั่วไป) 
(ส านักปลัด) 
 

 

 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร์ ฯลฯ   (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุง
ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารทั่วไป) (ส านักปลัด) 
 

 

 

 

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 60,000 บาท 

 
รายจ่ายอื่น จ านวน 60,000 บาท 

 

ค่าจ้างศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิง
ทะเล ตั้งไว ้60,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารทั่วไป) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าท่ี 124 โครงการที่ 1 (ส านักปลัด) 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,120,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,470,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,470,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 7 อัตรา                  
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการ
และแผนงาน) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 64,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้ 10,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 
-เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตั้งไว้ 54,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)           
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ        
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทบริหาร     
เพื่อจ่ายให้แก่ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)      
(กองวิชาการและแผนงาน 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 340,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป      
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 24,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 
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งบด าเนินงาน รวม 1,557,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับ  
ตามระเบียบฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,175,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน        
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา      
บริการฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป       
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
พัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 147 โครงการที2่6 (กองวิชาการ
และแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเย็บเล่ม ค่าจ้างจัดเก็บฐานข้อมูล ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผน
สถิติและวิชาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  หน้าท่ี 145  โครงการที่ 20 (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชนและประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่
145 โครงการที ่21  (กองวิชาการและแผนงาน) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการรายงานผลการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
พัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่146 โครงการที ่23            
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการวารสารองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ)  น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
พัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่146 โครงการที ่24  (กองวิชาการ
และแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า ทบทวนแผนชุมชน       
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน  
สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการ
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแต่ระดับต าบล และสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2554 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด ุฯลฯ            
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
การบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้าท่ี 145 โครงการที ่19 (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจ 
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่146 โครงการที ่25  
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่133 โครงการที ่
45 (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง   
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)       
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น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2651) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้าท่ี 148 โครงการที ่30 (กองวิชาการและแผนงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่อบต.ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ       
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ     
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง       
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ           
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น  น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต ์ฯลฯ   
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  แถบ 
บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ(วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก ม้วน
เทป รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ   โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการ
และแผนงาน) 
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วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล     
เทป บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล 
เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภท  โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 93,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,800 บาท 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 21,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
1.)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลักรวม(Computer core) จ านวนไม ่
น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 
GHz หรือ 
2.)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)    
และมีหน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 
3.)ในกรณีที่มีจ านวนแกนหลัก (core) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)    
และมีหน่วยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า500 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (802.11b,g,n)และBluetooth   
โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง      
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่
138 โครงการที ่69 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)  (กองวิชาการและ
แผนงาน) 
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ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน   จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่137 
โครงการที ่67 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า   จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 3,700 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีความละเอียดในกาพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 150 แผ่น 
โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่138  
โครงการที ่68  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   
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(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 3,100 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง      
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่
138 โครงการที ่70  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)  (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 8,606,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,125,640 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,125,640 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,090,680 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 17 อัตรา                 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพะนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 139,140 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 71,940.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 
-เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจ า
ต าแหน่งท่ีได้รับ เพื่อจ่ายให้กับผู้อ านวยการกองคลัง 2555 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 67,200 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่
ผู้อ านวยการกองคลัง ตามสิทธิที่ได้รับ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 171,720 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างประจ า  
จ านวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง ) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,477,068 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 11 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     
(งานบริหารงานคลัง ) (กองคลัง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 179,832 บาท 

 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 179,832.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง ) (กองคลัง) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,728,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 570,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือ  จ าเป็นนอกวัน
หรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 



71 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 250,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงาน
คลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า      
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคด ีค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    
(งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ     
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง       
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง) 
 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 558,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 135,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น  กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ ซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ          
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด กระดาษช าระ ถ้วยชาม แก้วน้ า  
ช้อนส้อม ผงซักฟอกฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ่     
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปีน เพลา หัวเทียน  น้ ากลั่น น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต ์ 
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง ) (กองคลัง) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 85,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบ ี 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 118,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น วารสาร รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง 
อัด ขยาย ฟิล์ม พู่กันและส ีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,์วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)ที่
บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก ม้วนเทป ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิ้ล แป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด เมาส ์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภทข้างต้น       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 753,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 753,100 บาท 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษ ี จ านวน 550,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อระบบปรับปรุงแผนท่ีภาษ ีพร้อมติดตั้ง และฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 1 โปรแกรม “เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและ
จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ” โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ระบบแผนท่ีภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2) ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อนอกเหนือบัญชี:ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
3) ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: สามารถรองรับข้อมูลในการจัดเก็บภาษีต่าง  ๆและให้
การปฏิบัติงานของ อบต.เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) น ามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่129 โครงการที่ 23 (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน            จ านวน 3 เครื่อง จ านวน 69,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 3 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าป ีพ.ศ.2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB จ านวน 1 หน่วย 
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-มีจอภาพชนิด LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานบริหารงานคลัง ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร 
หน้าท่ี 139 โครงการที่ 38 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองคลัง) 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จ านวน 6,100 บาท 

 

เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  1  เครื่อง  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA (480 
Watts) และสามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (รายละเอียดตามราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ประจ าปี 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ช ารุดใช้งานไม่ได ้
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานบริหารงานคลัง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหาร  หน้าท่ี 139 โครงการที่ 77 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าโปรแกรมบริหารงานระบบประปา จ านวน 18,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานระบบประปา พร้อมติดตั้ง            
“เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา
ที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ” โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
2)ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อนอกเหนือบัญช ี: บริหารการจัดเก็บค่าน้ าประปา 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : ท าให้การบริหารการจัดเก็บค่าน้ าประปามีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึนโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่
139  โครงการที ่75  (กองคลัง) 

 

 

 

 
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จ านวน  1  เครื่อง จ านวน 22,000 บาท 

 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น  จ านวน  1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์ประจ าปี 2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558 ของกระทรวงเทคโนโลย ี
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สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม 
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์(Columm) 
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษร 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ แบบ Enhsmced Graphics ไม่น้อยกว่า 360*360 จุด
ต่อนิ้ว 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า  
- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หน้าท่ี 139 โครงการที่ 
76 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองคลัง) 

 
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 38,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ส ี จ านวน 2 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าป ี2558 ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner และFax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 22  หน้าต่อนาที 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ีได ้
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
โดยมีเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานบริหารงานคลัง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร  
หน้าท่ี 129 โครงการที่ 24 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองคลัง) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,709,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,014,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,014,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 5 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้         
ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 24,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบภายใน) 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 430,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 2 อัตราและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าป ี
ของลูกจ้างประจ า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 16 อัตราและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 360,000 บาท 

 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 360,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,695,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 980,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 900,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวัน
หรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วน ท้องถิ่น โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 44,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า 
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 551,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 51,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่ม 
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกตใิน
ความรับผิดชอบของส านักปลัด เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ กรณีเป็น
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน       
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,164,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 51,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกาฯลฯ         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน      
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุเช่น อะไหล่วิทยุสื่อสาร หรืออ่ืนๆ  เป็นต้น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน       
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 31,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ส าหรับการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย หรือส าหรับงานกิจกรรมอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ส าหรับรถส่วนกลาง เช่น 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น น้ ามันเบรก       
หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึง่ ปรากฏในแผนงานการรักษา   
ความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 11,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆส าหรับใช้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏใน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษา ความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 110,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าท่ีหน่วย
เรือกู้ภัย เจ้าหน้าท่ี อปพร.เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า เข็มขัด ชุดหมี ชุดผจญเพลิง 
เสื้อกันฝน เสื้อก๊ักฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 51,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แปูนพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 210,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าส าหรับอุปโภค วัสดุงานจราจร แผงกั้น หรือ อื่นๆ เป็นต้น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน      
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน) (ส านักปลัด) 
 
 

 

 

 

 
งานเทศกิจ รวม 88,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 88,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

โครงการตู้เขียวเทศกิจ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการตู้เขียวเทศกิจ ในการตรวจตราเฝูา  
ระวังเหต ุดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนตามความจ าเป็น
และประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานเทศกิจ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย หน้าท่ี 98 โครงการที่ 24 (ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 21,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่เทศกิจ เช่น หมวก เสื้อก๊ัก
สะท้อนแสง เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ท ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ       
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 17,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้แยกประเภทไว้เป็นการเฉพาะ เช่น วัสดุ
จราจร กรวยยาง กระบองไฟกระพริบ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ) (ส านักปลัด) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,680,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 680,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการปูองกันและเฝูาระวังการแพร่ระบาดการน ายาเสพ
ติดเข้ามาในพ้ืนท่ีและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันปราบปราม
ยาเสพติดและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด หน้าท่ี 100 โครงการที่ 2 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านตรวจ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรทาง
ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่และเทศกาลสงกรานต์ ตามความจ าเป็นและ
ประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึงปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(งานปูองกันภัยฝุายพล เรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หน้าท่ี 97 โครงการที่ 19 และโครงการที่ 22 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนจากคลื่นสนึามิหรือแผ่นดินไหว จ านวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการอพยพประชาชนเมื่อเกิด
แผ่นดินไหวหรือเกิดคลื่นสึนามิเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานใน การให้ความ
ช่วยเหลือ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบ
ภายใน (งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หน้าท่ี 98 โครงการที่ 23 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หน้าท่ี 97  โครงการที่ 20 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้โทษ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) น ามาจากแผนพัฒนา
สามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกันปราบปรามยาเสพติดและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด หน้าท่ี 100 โครงการที่ 1 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรูเ้จ้าหน้าท่ีงานปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการการบริหารหน้าท่ี 125 โครงการที่ 5 (ส านักปลัด) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และฝึกซ้อม แผนการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี      
ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน้าท่ี 161 โครงการที่ 7 
(ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท 

 
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 190,000 บาท 

 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง โฟมดับเพลิง สาย
ฉีดน้ า อุปกรณ์ดับเพลิงอ่ืน ถังดับเพลิง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
(ส านักปลัด 
 

 

 

 

            งบลงทุน   รวม 3,000,000 บาท 
                 ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000,000 บาท 

         ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
           ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   จ านวน   1    คัน  จ านวน 2,190,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ 
ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี จ านวน  1  คัน  (รายละเอียดตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ  มีนาคม 2558 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
 - จุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
 - น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า  12,000 กิโลกรัม 
- เครื่องสูบน้ าเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย ์
- ปั๊มสูบน้ าท าด้วยเหล็กหล่อ  อัตราสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อ

นาที  ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ าได้รับก าลังขับเคลื่อนจาก
เครื่องยนต์ของรถ สามารถส่งน้ าได้ ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที  ที่รอบ
ไม่เกิน 800 รอบต่อนาที 

- ระบบท่อน้ า  แท่นปืนฉีดน้ า/ชุดหัวฉีดน้ า 
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์:เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น:มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการปูองกัน 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน้าท่ี 95 โครงการที่ 6 (ส านักปลัด)  

 

 

                  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 810,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (งานปูองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  
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แผนงานการศึกษา 
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 แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,580,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,000,180 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,000,180 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,084,040 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 4,740 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 4,740.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)            
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

-เงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล  ที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง ประเภท
บริหาร เพื่อจ่ายให้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจาก    
เงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 797,400 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 72,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,380,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานงานส่วนต าบล              
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 744,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก      
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามที่อบต.ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 244,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่  
ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ ากลั่น น้ ามันเบรก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)             
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา      
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบแบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์
เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทข้างต้น         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,258,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,518,810 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,518,810 บาท 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,446,810 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 10 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว ้ 72,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)       
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,091,530 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,946,310 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก       
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช 
อาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคล     
ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. ก าหนด เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาการสมวัย จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา      
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น           
แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่106 โครงการที ่16 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการค่ายภาคฤดูร้อน จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา      
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่105 โครงการที ่15 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการจัดหาวิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างท างานสอนภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 105 โครงการท ี14 (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 106 โครงการที1่7 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการเปิดบ้านปฐมวัย จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่104 โครงการที ่9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการเปิดโลกอาเซียน จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์          
ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา
และการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 106 โครงการที ่18 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรม ตาม
โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น ของข้าราชการ
ครูของโรงเรียนในสังกดั  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี
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งบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว3149 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี110 โครงการที่ 31 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาและค่านิยม
อันพึงประสงค์ 12 ประการ 

จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูการร่ม บ้านบางเทา 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้    
หน้าท่ี 103 โครงการที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กด้วยกระบวนการจัดการ ความรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการสอนแบบบูรณาการระดับปฐมวัย 

จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา    
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพทางการ
ศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้ หน้าท่ี 103 โครงการที ่7 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อหนังสือ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 0893.3/ว3149 
ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ  การจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 109 โครงการที่27 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น โดยตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทาง
การศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 109 โครงการที ่28 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที่ 0893.3/ว
3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา 
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและเพิ่มพูนความรู ้หน้าที่ 110 
โครงการที ่32 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 104 โครงการที่ 8 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 104 โครงการที่ 12 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,007,200 บาท 

 

รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
1. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล             
ตั้งไว ้ 296,000.- บาท   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558 
จัดสรรในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนจ านวน 200 วันจ านวนนักเรียน 74 คนจัดสรร 
100 % โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 
มิถุนายน 2558) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
น ามาจาก แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที่ 107 โครงการที ่21 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูการร่ม บ้านบางเทา ตั้งไว ้ 274,400.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2558  จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100% จ านวน 280 วัน จ านวน 49 
คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0893.3/ว 3149  ลงวันท่ี 5 
มิถุนายน 2558) ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูน
ความรู ้หน้าท่ี 107 โครงการที ่21 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร์ ตั้งไว ้436,800.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้เด็กเล็ก ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2558 จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100% จ านวน 280 วัน จ านวน 58 คน  
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0893.3/ว3149  ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 
2558) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 
107 โครงการที่ 21 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลฯ) จ านวน 186,110 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดหาสื่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียน
การสอน จ านวนนักเรียน 74 คน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 (เงินรายหัว  
คนละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 125,800.- บาท) ค่าหนังสือเรียน (คนละ 200.- บาท  
เป็นเงิน 14,800 บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน (คนละ 100 บาท เป็นเงิน7,400.- บาท 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (คนละ 300.-บาท เป็นเงิน 22,200.-บาท) ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (คนละ 215.-บาท เป็นเงิน 15,910.-บาท) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี
(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา
และเพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 110  โครงการที ่33 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการแสดงผลงานเด็กระดับก่อนวัยเรียน จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดท า
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆที่จ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมูการร่ม บ้านบางเทา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่103 โครงการที ่6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการอนุรักษ์ศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวันส าคัญ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร ์   
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้ หน้าที1่04  
โครงการที ่10 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 68,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0893.3/ว 
3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 18,000.-บาท  และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เป็นเงิน 50,000.-บาท  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 106 
โครงการที ่19  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการอบรมผู้ปกครอง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโครงการ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าบ ารุง
สถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น        
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่104 โครงการที ่11 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าบริการอินเตอร์เน็ต ระบบ ADSL ,ระบบ 
WIFI   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 จ านวน 9,600.- บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และสมทบเพิ่มเติม
จากเงินรายได ้จ านวน  20,400.-บาท ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น       
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและ
เพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 108  โครงการที ่26 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 

จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ         
ที่จ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งเป็นปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 
107 โครงการที ่20 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าวัสดุ รวม 2,135,220 บาท 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 130,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม น้ ายาล้างจาน ฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,745,220 บาท 

 

- ค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้   101,116.40 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2558 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 280 วัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มูการร่ม บ้านบางเทา จ านวน 49 คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 
0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 108 โครงการที่ 23  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว ้ 160,964.80 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2558 จัดสรรในอัตราคนละ  7.37  บาท จ านวน 280 วัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหาดสุรินทร์ จ านวน  78 คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 
0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5  มิถุนายน 2558) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 108 โครงการ
ที่ 23  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
-ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว ้ 141,798.80  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กเล็ก ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 
2558 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล จ านวน 74 คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท. 0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน  2558) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา 
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 
108 โครงการที่ 24  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
- ค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้  1,341,340.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 ข้อมูลเด็ก 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
ส าหรับ โรงเรียนบ้านบางเทา จ านวน 700 คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ท่ี มท. 0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558) ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
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ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู ้ หน้าท่ี 108 โครงการที่ 25 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม และข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น พู่กันสี กระดาษเขียนโปสเตอร ์อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเสียง
หรือภาพ เช่น แผ่นซีดีที่บันทึกแล้วและยังไม่ได้บันทึก วารสาร รูปที่ได้จากการ  
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจาน 
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์
ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบแบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุการศึกษา จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น สื่อ เครื่องเล่น อุปกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็ก อุปกรณ์เด็กเล่น ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงเรียนอนุบาล ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)      
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทข้างต้น         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 2,847,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,900 บาท 

 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

   
 

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 15,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหาดสุรินทร ์
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ณ  มีนาคม 
2558  โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร ์ 
2) เหตุผลความจ าเป็น : เพื่อใช้เก็บรักษาคุณภาพยา วัสดุการเรียนการสอน 
3) ประโยชน์ท่ี อบต. จะได้รับ : สถานศึกษามีการบริการที่ด ี 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 111 โครงการที่ 35 (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก  จ านวน 7,600 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifunction แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier ,Scanner, และ Fax  ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Injet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – ส)ี ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  90  ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องต่อเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100 1Base – T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter , Legal  และCustom  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า  100  แผ่น  
 โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2) เหตุผลความจ าเป็น : ศูนย์ฯมีอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ  
3) ประโยชน์ท่ี อบต. จะได้รับ : การปฏิบัติงานของศูนย์มีประสิทธิภาพ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 111 โครงการที่ 37(ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดภูเก็ต)  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน         
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร ์
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้ 
- มีหน่วยการประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TD หรือชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า100GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
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- มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio  ไม่น้อยกว่า  600 : 1     
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์เพียงพอในการใช้งาน 
 2) เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
 3) ประโยชน์ท่ี อบต. จะได้รับ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการที่ด ี       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้ หน้าที ่111 โครงการที่ 36 (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ระดับจังหวัดภูเก็ต) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 9,300 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VAจ านวน 3 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 3,100 บาทให้โรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
สุรินทร ์รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ  วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800VA (480 Watts) 
-  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
 1 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2) เหตุผลความจ าเป็น : ศูนย์ฯมีอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ  
3) ประโยชน์ท่ี อบต. จะได้รับ : การปฏิบัติงานของศูนย์มีประสิทธิภาพ 
โดยตั้งจ่าย  จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู ้หน้าท่ี 111  โครงการที่ 34 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับ
จังหวัดภูเก็ต) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

  

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภัณฑข์นาดใหญใ่นความรับผิดชอบของกองการศึกษา ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
 
 

 

 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท 

 
อาคารต่าง ๆ 

   
 

โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดสุรินทร ์ จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องเก็บของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
สุรินทร์ (ตามแบบแปลน อบต.เชิงทะเล)โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูนความรู้ 
หน้าท่ี 102  โครงการที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   
 

โครงการก่อสร้างป้าย ประตู รั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสุรินทร ์ จ านวน 1,800,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้าย ประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด
สุรินทร์ (ตามแบบแปลน อบต.เชิงทะเล)โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทาง   
การพัฒนาประสิทธิภาพ ทาง การศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการเพิ่มพูน
ความรู้ หน้าที ่102 โครงการที ่1 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
เชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล 

จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท. 0893.3/ว3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558) ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา       
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

 

 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,800,000 บาท 

 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จ านวน 2,800,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
จัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 ข้อมูลเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก ่โรงเรียนบ้านบางเทา จ านวน 700 
คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท. 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 
มิถุนายน 2558) ทั้งนี ้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษา  
หน้าท่ี 108  โครงการที่ 22 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 128,100 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 128,100 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 128,100 บาท 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 128,100 บาท 

 

- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและกรีฑาจังหวัดภูเก็ต  จ านวน  64,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      
ในการจัดท ากิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนบ้านบางเทา (ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านบางเทาที่ ศธ 04111.23/166 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม2558) โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ)น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559–2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้หน้าท่ี 112 โครงการที่ 41  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
-  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ          จ านวน  19,600.-  บาท                                        
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      
ในการจัดท ากิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนบ้านบางเทา (ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านบางเทาที่ ศธ 04111.23/166 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558) โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ)น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้หน้าท่ี112 โครงการที4่0 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
-  โครงการล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด จ านวน   44,500.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต     
ในการจัดท ากิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนบ้านบางเทา (ตามหนังสือโรงเรียน
บ้านบางเทาที่ ศธ 04111.23/166 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558) โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ)น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและการ
เพิ่มพูนความรู้หน้าท่ี 112 โครงการที ่42 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 
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 แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,827,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,222,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,222,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,180,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 3 อัตรา 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยตั้งจ่าย 
จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ 
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ประเภทบริหาร เพื่อจ่ายให้แก่ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจาก   
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 505,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน 
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือ 
จ าเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ  
ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 85,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ              
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอก            
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที ่อบต. ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ   
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน       
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ่ 
ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น น้ ามันเบรค หม้อน้ ารถยนต์ 
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  
แก๊สหุงต้ม น้ ามันเตา น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  
แถบบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่ได ้
บันทึกม้วนเทปรูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก  
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล  
แปูนพิมพ์ เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทข้างต้น  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่
เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ                 
หรือค่าซ่อมกลาง)โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 10,811,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,578,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,578,800 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,480,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 6 อัตรา               
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้           
ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 4,800 บาท 

 

เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว ้ 4,800.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,680,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 29 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 414,000 บาท 

 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว ้ 414,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)          
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,908,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,008,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 900,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวัน
หรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนต าบล  ที่มีสิทธิได้รับเงินค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 



99 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด  
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดปลอดสารเคม ี จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ         
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปูองกันรักษา
ควบคุมโรค หน้าที่ 81 โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและการปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 83 โครงการ
ที่ 16 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองน่าอยู่ตามแนวทาง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและการปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี81 โครงการที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี 122 โครงการที่ 4             
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและการปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 84 โครงการที่ 18   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและประชาชนท่ัวไป จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าวุฒิบัตรค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนและการปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 83 
โครงการที่ 15 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต. ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการจัดซื้อหรือ จ้างพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ่ 
ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น น้ ามันเบรค หม้อน้ ารถยนต์ 
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 350,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม 
น้ ามันเตา น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบ ีแก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    
ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 450,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร ์เช่น ถุงมือแพทย์ ส าลี หรือผ้าพันแผลเวชภัณฑ์
ต่าง ๆ เครื่องมือแพทย์ แอลกอฮอล ์น้ ายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ น้ ายาก าจัดยุง 
ทรายอะเบท ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟีล์ม แถบ
บันทึกเสียงและบันทึกภาพ (วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่ได้บันทึก
ม้วนเทปรูปสี หรือขาวด า ท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า 
หมวกเข็มขัด หมวก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูลเทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิลแปูนพิมพ์ 
เมนบอร์ด แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 110,000 บาท 

 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทข้างต้น  
จ านวน 10,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพร้อมฝาปิด   จ านวน 100,000.- บาท 
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 60 ใบ ผลิตด้วยสารโพลีเอธีลีน ชนิดความ  หนาแน่นสูง 
(HDPE) ถังรองรับมูลฝอยผลิตโดยระบบฉีด (injection)  แก่นล้อใช้วัสดุแข็งแรง     
มีคุณภาพปูองกันการเกิดสนิม ล้อมีสลักภายในฝาถังเปิด-ปิดได้สะดวก มีมือจับแบบ
มือสอดได้ พร้อมสกรีนข้อความตามที่ก าหนด ผลิตโดยโรงงานท่ีมีมาตรฐานสากล 
(ISO) ขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัด 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้รองรับขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนในชุมชน 
2) ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อ : จ านวนบ้านเรือนเพิ่มขึ้น 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : ชุมชนสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรค โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 119 โครงการที่ 10 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
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งบลงทุน รวม 2,220,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,220,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
 

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ท างาน ระดับ 1-2 จ านวน 2 ชุด  “เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง  
ประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2) เหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เพื่อความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริการประชาชน 
3) ประโยชน์ท่ี อบต. จะได้รับ : การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านการจัดการ
บริหาร หน้าที่ 135 โครงการที่ 55 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

   
 

ค่าจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินแอมบูเลนซ ์ประจ ารถพยาบาลกู้ชีพ จ านวน 3 คัน จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินแอมบูเลนซ ์ประจ ารถพยาบาลกู้ชีพปรับนั่ง-นอน
ได้ ขนาด 50x180x80 เซนติเมตร จ านวน 2 คัน และขนาด 44.5x193x81 
เซนติเมตร จ านวน 1 คัน ท าด้วยสแตนเลสสามารถปรับในท่านั่งและนอน แบบสูงได้-
ต่ าได้ เบาะนอนหนา 2 นิ้ว ท าด้วยฟองน้ า หุ้มหนังเทียม ล้อขนาด 5 นิ้ว จ านวน 6 
ล้อ มีราวเตียงสองข้างและเข็มขัดตัวผู้ปุวย จ านวน 2 เส้น “เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัดฯ” โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ปุวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เป็นอุปกรณ์เฉพาะรถพยาบาลกู้ชีพ 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : ผู้ปุวยไดร้ับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการจัดการบริหาร 
หน้าท่ี 135 โครงการที่ 52 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 2,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เงินอุดหนุนแก่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ในการจัดท าโครงการบ้านพักพิง    
สุนัขจรจัด  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ในบ้านพักพิงสุนัขจรจัด
จังหวัดภูเก็ต สวนปุาบางขนุน เพื่อเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิง ค่าวัสด ุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุส าหรับบริโภคเป็นอาหารส าเร็จรูปส าหรับสุนัข 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สุนัขจรจัดมีที่อยู่อาศัยและได้รับการเลี้ยงดูอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในระยะยาว โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการ
ปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 84 โครงการที่ 20 (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ จ านวน 75,000 บาท 

 

เงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่บ้าน ต าบลเชิงทะเล               
ตั้งไว ้  75,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตต าบลเชิงทะเล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตชุมชน/หมู่บ้านใน
เขตต าบลเชิงทะเล จ านวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000.- บาท เพื่อให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช) หรือกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
และการปูองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 81 โครงการที่ 5 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,300,740 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,624,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,624,240 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,788,840 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีจ านวน 6 อัตรา               
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 8,820 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  8,820.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้          
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งประเภท
บริหาร เพื่อจ่ายให้แก่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 
สงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 732,690 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 51,890 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว ้51,890.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (กอง
สวัสดิการสังคม) 
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งบด าเนินงาน รวม 611,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 70,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์ 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 
 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 75,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน         
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแข่งขัน การจัด
นิทรรศการต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถประชาสัมพันธ์ 
ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 105,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องตามที่ อบต.ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 2,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าพานพุ่มประดับ
ดอกไม้ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์   
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าวัสดุ รวม 249,500 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 28,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ        
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์น้ าดื่ม ฯลฯ  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,500 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ากลั่น น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน       
กฉ 9644 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบ ี  
แก๊สหุงต้ม โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์     
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 120,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป 
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ หมึกพิมพ์ ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
และอิงเจต  แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เมนบอร์ด เมาส ์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 65,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) (กองสวัสดิการสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ รวม 790,400 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 725,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช่จ่ายโครงการเพื่อผู้สูงวัยสุขใจสามัคค ี จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ เครื่องเสียง เวท ีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าท่ี 117 โครงการที ่20 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุต าบลเชิงทะเล จ านวน 25,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์
ประชาชน หน้าท่ี 90 โครงการที่ 14 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูคนต้นแบบ จ านวน 35,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  หน้าท่ี 117 โครงการที่ 22 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าเก้าอี ้ เครื่องเสียง  เต็นท์ ค่าตอบแทนวิทยากร 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน  หน้าท่ี 90 โครงการที่ 11   
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการวันปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอาย ุ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าเก้าอี ้ เครื่องเสียง  เต็นท์ และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าท่ี 117 โครงการที่ 19           
(กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 89    
โครงการที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการด้านการสงเคราะห์ผู้พิการ     
ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 88 โครงการที่ 4      
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ   
ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 88 โครงการที่ 3      
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์สวัสดิการผู้สูงอาย ุอบต.เชิงทะเล จ านวน 15,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานของศูนย์สวัสดิการผู้สูงอาย ุอบต.เชิงทะเล เช่น หูฟัง ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 92 โครงการที่ 21    
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 65,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,400 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี ้จ านวน 2 ชุด จ านวน 12,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี ้ จ านวน  2  ชุด 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ   
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989      
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน 
2) เห็นผลความจ าเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่เพียงพอ 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน            
การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน  
สังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชนหน้าท่ี 136 โครงการที่ 61 (กองสวัสดิการสังคม) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 15,200 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก  
(Inkjet) จ านวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner และ  FAX  ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  4,800 x 1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  15  หน้าต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  33  หน้าต่อนาที 
-สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี  ได ้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200 x 2,400 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  90  ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได ้ 25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต ์
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
-สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า  100  แผ่น 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558 โดยมีเหตุผล
ดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม 
2) เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหาร หน้าท่ี 136  โครงการที่ 57 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)            
(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 6,200 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อส ารองไฟ) จ านวน  2 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม้น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ณ  วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2558  
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม 
2) เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคม
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และสังคมสงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหารหน้าท่ี 136  โครงการที่ 58 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)             
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 32,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาคอมพิวเตอร์ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง  (ขนาด
จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก  (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  3.0 GHz หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า100 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1         
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  จ านวน  1  หน่วย 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง   
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
 โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม 
2) เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ  
3) ประโยชน์ท่ี อบต.จะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหาร  หน้าท่ี 136  โครงการที่ 56 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต)            
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 9,996,790 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,912,790 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,912,790 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,289,200 บาท 

 

-เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ้ 1,574,640.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 4 อัตรา               
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง) 
-เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  1,714,560.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี จ านวน 7 อัตรา              
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
(กองผังเมือง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 98,720 บาท 

 

- เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 5,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะ และชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง)  
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งผู้บริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่
ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับผู้อ านวยการกองช่าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบลตั้งไว ้ 26,520.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้           
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
(กองผังเมือง) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 109,200 บาท 

 

-เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้ 67,200.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งประเภทบริหาร เพื่อ
จ่ายให้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) 
ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
 
 
 
 

 

 

 



112 

 

-เงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  42,000.-  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทบริหาร     
เพื่อจ่ายให้แก่ ผู้อ านวยการกองผังเมือง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 221,760 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,955,690 บาท 

 

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 409,250.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว ้ 1,546,440.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 12 อัตรา  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 238,220 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง   ตั้งไว ้ 60,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง   ตั้งไว ้ 178,220.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)           
(กองผังเมือง) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,837,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 555,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

 

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 50,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบริหารพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2538 โดยตั้ง
งบประมาณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0318/ว87 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2544 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 330,000 บาท 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน          
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน   
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 75,000 บาท 

 

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 45,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 950,000 บาท 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น    
ค่าขุดลอกคูระบายน้ า ค่าขุดลอกคูต่างๆ ค่าธรรมเนียมสอบเขตและรังวัดที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 640,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้          
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(CAB) ตั้งไว้ 160,000.- บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณโดยจัดเช่าด้วยเหตุผลดังนี ้ 
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากต้องใช้ในการวัดระยะในพ้ืนท่ีที่เข้าวัดระยะได้ยาก  
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : ท าให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประหยัดเวลาในการท างานและตรวจสอบงาน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที่ 137 โครงการที่ 65 (กองช่าง) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจัดท า ติดตั้งป้าย ตีเส้น
จราจร  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงิน
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รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ    
และชุมชน) (กองผังเมือง) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 220,000 บาท 

 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่อบต.ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาจ้าง บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที่ อบต.ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ 
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000 บาท 

 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว ้  200,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือหรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน) (กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



115 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 822,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

 

-วัสดุส านักงาน   ตั้งไว้ 50,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  เช่น กระดาษ     
เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องค านวณเลข น้ าดื่ม แฟ้ม
เก็บเอกสาร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  30,000.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เครื่องเขียน  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ์ เครื่อง
ค านวณเลข น้ าดื่ม แฟ้มเก็บเอกสารฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงาน เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 60,000 บาท 

 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อม
เสาหรือก้าน ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลูกถ้วย
สายอากาศ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในที่ท าการและสถานท่ีซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ ตั้งไว ้ 50,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อม
เสาหรือก้าน ฟิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลูกถ้วย
สายอากาศ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในที่ท าการและสถานท่ีซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ อบต. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ า ช้อนส้อม 
ผงซักฟอก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 250,000 บาท 

 

- วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว ้  200,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แอสฟัลท์ติกส าเร็จรูป หินคลุก  ไม้สี กระเบื้อง 
ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลื่อย ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ทราย ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
- วัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว ้  50,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แอสฟัลท์ติกส าเร็จรูป หินคลุก ไม้สี กระเบื้อง 
ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลื่อย ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ทราย ปูน ซีเมนต์ ฯลฯ   
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 130,000 บาท 

 

-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี ่ 
ยางนอก ยางใน เพลา น้ ากลั่น ตลับลูกปืน หัวเทียน น้ ามันเบรก หม้อน้ ารถยนต์ 
ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว ้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น  แบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน  เพลา  
ตลับลูกปืน  หัวเทียน  น้ ากลั่น  น้ ามันเบรก  หม้อน้ ารถยนต์ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 142,000 บาท 

 

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้ 42,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้  100,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน      
น้ ามันเตา  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันจารบ ี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
(กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า 
อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการและข่าวสารของอบต.    
เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์
,วีดีโอ,แผ่นซีดี )ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก ม้วนเทป วารสาร รูปสีหรือขาวด าที่ได้
จากการล้าง อัด ขยายฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า 
เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 90,000 บาท 

 

-วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 70,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์สานเคเบิ้ล กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง) 
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-วัสดุคอมพิวเตอร ์ ตั้งไว ้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ เช่น  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ ์      
หรือแถบพิมพ ์ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร ์ ตลับผง  หมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์  
แบบเลเซอร ์ แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นกรองแสง  สายเคเบิล  เมนบอร์ด  
เมาส ์ แผนงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

 
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ  ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภท โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 1,247,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 347,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
 

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับ 8 จ านวน 1 ชุด จ านวน 25,000 บาท 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับ 8 จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 25,000.-บาท  
คุณลักษณะดังนี ้
1) โต๊ะไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 180 X 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 70 ซม.   
2) เก้าอี้ชนิดปรับระดับ  จ านวน  1  ตัว 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ เพื่อถือให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัดฯ)  
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : ส าหรับเป็นท่ีนั่งปฏิบัติงาน ของผู้อ านวยการกองช่าง 
2) เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากยังไม่มีโต๊ะนั่งปฏิบัติงาน 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.ได้รับ : ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน) (กองช่าง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการการบริหาร หน้า 131 โครงการที่ 30 (กองช่าง) 
 

 

 

 

 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 6,000 บาท 

 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 4 กิกะไบต ์ 
จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะดังนี ้
-  หน่วยจัดเก็บภายใน  4 GB พร้อมช่องใส่ micro SD  
- Direct USB (เลื่อนจัดเก็บและชาร์จ) 
- บันทึกและเล่นวิทยุ FM 
- รองรับการเล่นไฟล์เสียง PCM/MP 3/MAAC 
- Intelligent Noise Cut ลดเสียงรบกวนขณะฟัง ขณะบันทึก และ Digital VOR 
เริ่มบันทึกเสียงอัตโนมัต ิเมื่อมีเสียงเกิดขึ้น 
-Digital Pitch Control/Scene  Select 
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1989  ลงวันท่ี 
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22 มิถุนายน 2552  จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัดฯ)  
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการบันทึกเสียงประชุมเรื่องต่างๆ ของกองช่าง  
2) เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากยังไม่มีในการใช้งาน 
3) ประโยชน์ท่ี อบต.ได้รับ : ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน) (กองช่าง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการการบริหาร หน้า 132 โครงการที่ 39 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 16,000 บาท 

 

เป็นค่าจัดเครื่องเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ีแบบ Network  จ านวน  1  
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจ าป ีพ.ศ.2558) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Inerface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inteface) แบบ 10/100/1000 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter ,และ Cuatom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1) วัตถุประสงค์ : เพื่อมีไว้ส าหรับใช้พิมพ์งานต่างๆภายในหน่วยงาน   
2) เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันใช้งานมานานแล้ว 
ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงและมีไม่เพียงพอ 
3. ประโยนช์ที่อบต.จะได้รับ : เพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติงานพิมพ์งานเพิ่มขึ้น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน) (กองช่าง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการการบริหาร หน้า 131 โครงการที่ 32 (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดภูเก็ต) 
(กองช่าง) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 300,000 บาท 

 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  ซึ่งไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 900,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   
 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 900,000 บาท 

 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  800,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
(รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ซ่อมแซมตามปกติ) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) (กองช่าง) 
-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
(รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการ
ซ่อมแซมตามปกติ) โดยตั้งตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
 
 

 

 

 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 620,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 620,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าปักเสาพาดสาย  ค่าติดตั้งหม้อ
แปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ ์โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานไฟฟ้าถนน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิสซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับเครื่องเสียง วิทยุสื่อสาร เครื่องรับโทรทัศน์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานไฟฟ้าถนน) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าและวัสดุอื่น  ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสด ุ
แต่ละประเภท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานไฟฟ้าถนน)(กองผังเมือง) 
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งานสวนสาธารณะ รวม 790,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 600,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองช่าง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองช่าง) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็น
นอกวันหรือเวลาราชการ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองช่าง) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล      
เชิงทะเล และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ  
ในแผนงานเคหะและชุมชน(งานสวนสาธารณะ ) (กองช่าง) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

 
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช เมล็ดพันธ์ุพืช สปริงเกอร์ ฯลฯ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                    
(งานสวนสาธารณะ)  (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุสนาม จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ม้านั่งหิน เปล เตียงสนาม ฯลฯ         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                    
(งานสวนสาธารณะ) (กองช่าง) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภท             
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                   
(งานสวนสาธารณะ) (กองช่าง) 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 11,250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 11,250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 11,250,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 11,250,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งไว้ 4,000,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 118 
โครงการที่ 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
-ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะภายในเขต อบต.เชิงทะเล  ตั้งไว้ 7,000,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะภายในเขต อบต.เชิงทะเล  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 118 
โครงการที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะเศษอาหารบริเวณถนนสายหลักศรีสุนทร,ถนนสายป่าสัก  
ตั้งไว้ 250,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาเก็บขนขยะเศษอาหารบริเวณถนนสายหลักศรีสุนทร,
ถนนสายป่าสัก โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข    
(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี  
(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการพัฒนาก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 118 โครงการที่ 3    
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,285,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,285,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,285,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ จ านวน 85,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าด าเนินกิจกรรม Walk Rally ค่าสถานท่ีและอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  น ามา
จากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  หน้าท่ี 142  โครงการที่ 11 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการคน พช.ภูเก็ต 4 G สู่ AEC จ านวน 25,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)น ามาจากแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ 143 
โครงการที ่13 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยใจอาสา จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด ุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ ค่าเช่าเครื่อง
เสียงและสถานท่ี และอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 141 โครงการ   
ที ่7 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน อบต.เชิงทะเล จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองและบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 142 โครงการที ่12 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนเด็กดีรู้หน้าท่ี จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเข้าห้องประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร     
และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดท าโครงการบรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์
ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วน
ร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่142 โครงการที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานเพื่อสวัสดิการสังคม จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 
มท 0891.4/ว569 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจ้างนักเรียน นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     
(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี   
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา    
ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 141 
โครงการที ่5 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการปิดเทอมเสริมทักษะ จ านวน 250,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  หน้าท่ี 143 โครงการที ่15 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และอื่น 
ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน  หน้าท่ี 89 
โครงการที ่8 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุและคนพิการ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกและอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน  หน้าท่ี 89 
โครงการที ่7 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  หน้าท่ี 144 โครงการที ่17 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตร ีและแกนน าหมู่บ้านในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกและอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ  
การบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและ  
ความเข้มแข็ง หน้าท่ี 144 โครงการที ่18 (กองสวัสดิการสังคม) 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอาย ุ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึก       
และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน   
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นหน้าท่ี 117   
โครงการที ่21 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา   
ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 143 
โครงการที ่14 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษ์ภูเก็ต เพื่อภูเก็ตยั่งยืน จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเข้าชมสถานท่ี ค่าวัสด ุอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ และอื่นๆ    
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   
ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่141  โครงการที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการวันนัดพบแรงงานและกิจกรรมบริการชุมชน จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง เวที ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่การจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้าท่ี 141 โครงการที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ านวน 450,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์          
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และอื่นๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแก่ราษฎร หน้าที ่155 โครงการที ่15 (กองสวัสดิการสังคม) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จ านวน 70,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและอื่นๆ          
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้       
ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน   
หน้าท่ี 91 โครงการที่ 17 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชน วัยใส รักดี ไม่เสพ ไม่ท้อง ใส่ใจชุมชน จ านวน 85,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และ
อื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็ง หน้าท่ี 143 โครงการที ่16 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงวัย ภูเก็ตเกมส ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ ์ค่าอุปกรณ์ในการฝึก และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)  น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 90 โครงการที ่10      
(กองสวัสดิการสังคม)  

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร จ านวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที ่141 โครงการ
ที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสงูอาย ุ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์ในการฝึกและอื่นๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 89 
โครงการที ่9 (กองสวัสดิการสังคม)  
  

 

 

 

 



 

 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ 

นันทนาการ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,660,090 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,560,090 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,560,090 บาท 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,370,640 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  12  อัตรา  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 189,450 บาท 

 

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 189,450.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้          
ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานจ้าง        
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ  โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    
(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

 

 

 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 2,650,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,550,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลบางเทาคัพ จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บางเทาคัพ      
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(งานกีฬาและนันทนาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หน้าท่ี 85 โครงการที่ 5 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประชาชน โดยใช้กีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
เป็นสื่อ 

จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการเช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
หน้าท่ี 85 โครงการที่ 2 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าใช้จ่ายโครงการฟุตบอลไทคัพ(ระดับอ าเภอ/จังหวัด) จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ แข่งขันฟุตบอล
ไทคัพ ระดับอ าเภอและจังหวัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศาสนา  วัฒนธรรม และ นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้าท่ี 86 โครงการที่ 6  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล     
ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องเล่น ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ หน้าท่ี 85 โครงการที่ 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ซึ่งปรากฏในแผนวัฒนธรรมและนันทนาการ           
(งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น  ฟิวส ์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ) (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะวัสดุแต่ละประเภท  โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
(งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท 

 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 80,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสนามกีฬาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเชิงทะเล  เช่น สระว่ายน้ า  ศูนย์ออกก าลังกายขุมน้ า เกาะค้างคาว ฯลฯ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ 
(งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) 
 
 
 
 

 

 

 



128 

 

 
 

  
งบลงทุน รวม 1,100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์อื่น 

   
 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 600,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย (ลู่วิ่ง จ านวน 2 ชุด) เพิ่มเติมให้แก่ศูนย์
ออกก าลังกายขุมน้ าเกาะค้างคาว หมู่ที่ 5 “เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552            
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่าง
ประหยัดฯ” คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. เป็นลู่วิ่งไฟฟ้ามีมอเตอร์ DC ขับสายพานมีก าลังท างานต่อเนื่อง 3 แรงม้า 
2. ขนาดของตัวเครื่องไม่ต่ ากว่า กว้าง 80 x ยาว x 205 x สูง 147 ซม. 
3. สายพานลู่วิ่งมีขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 53 x ยาว 152 ซม. 
4. มีปุ่มฉุกเฉินและปุ่มหยุดช่ัวคราวด้านหน้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
5. มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจทั้งแบบสัมผัสและไร้สาย (Polar) 
6. ปรับความชันได้ 0-15 เปอเชนต ์
7. ปรับความเร็วได้ 0.8 – 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
8. มีระบบรองรับแรงกระแทกในการวิ่ง เอกสิทธ์ิเฉพาะของ StarTrac  
มีความหนาถึง 3 ช้ัน 
9. ลูกกลิ้ง (Roller) มั่นใจด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง 3 นิ้ว และลูกปืนชนิดทนทาน 
ได้นานและเงียบ 
10. หน้าจอขนาดใหญ่ เป็นจอ LED แสดงผล 4 ตัวอักษรต่อหน้าจอ และแสดง 
ค่าต่างๆ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราความเร็ว, การเผาผลาญพลังงาน, 
ระยะทางในการวิ่ง, เวลาที่ใช้ไป, ความชัน เป็นต้น 
11. มีพัดลมด้านหน้าแผงควบคุมสองตัวช่วยให้รู้สึกสดช่ืนข้ึน ในขณะออก 
ก าลังกาย สามารถปรับระดับความแรงของลมได ้
12. ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูง มีโปรแกรม 
ออกก าลังกาย 13 โปรแกรม ได้แก่โปรแกรมควบคุมระดับการเต้นหัวใจ,  
โปรแกรมเริ่มต้นทันที, โปรแกรมปรับตั้งเอง, เผาผลาญแคลอรี ่
13.  ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ ISO 
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการออกก าลังกาย 
2)ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อ:  ทดแทนของเดิมที่ช ารุดบ่อย  และให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนท่ีมารับบริการ    
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ : ประชาชนท่ีรับบริการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง, 
ศูนย์ออกก าลังกายมีความพร้อมให้บริการประชาชน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ น ามาจากแผนพัฒนา
สามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางพัฒนาสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ หน้าท่ี 86 โครงการที ่9 (กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

 
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์ออกก าลังกายขุมน้ า
เกาะค้างคาว หมู่ที่ 5 สระว่ายน้ าและสนามกีฬา ฯลฯ 

จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ศูนย์ออก
ก าลังกายขุมน้ าเกาะค้างคาว หมู่ที่ 5 สระว่ายน้ า และลานกีฬา ฯลฯ ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
 

 

 

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,370,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 2,130,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล็มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก     
ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) (กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายศิลปะ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาแพทย์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 116 โครงการที่ 18 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมลอยเรือสวดกลางบ้าน จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่ามหรสพ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้       
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 115 โครงการที่ 13 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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หน้าท่ี 114 โครงการที่ 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนและจริยธรรม 
หน้าท่ี 114 โครงการที่ 8 (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 115 โครงการที่ 10  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการบรม,บวร จ านวน 150,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 116 
โครงการที่ 17 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 40,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ 
ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ     
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี  
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าท่ี 115 โครงการที่ 14   
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จ านวน 350,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  ค่าผักสด  
เครื่องปรุง  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าท่ี 115 โครงการที่ 11 (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการสมโภชศาลหลักเมือง จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ 
ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าจ้างประกอบพิธีกรรม ฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าท่ี 115 โครงการที ่12  (กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าตอบแทนวิทยากรฯลฯ        
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ(งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561)  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 114 โครงการที ่7 (กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมพุทธศาสนา จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 114 โครงการที่ 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ 
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 114 โครงการที่ 5 (งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)  
(กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามที ่อบต. ก าหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก    
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   
(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

 

 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดท าโครงการ
สนับสนุนการจัดงานท้าวเทพกระษัตร ีท้าวศรีสุนทร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าท่ี 116  
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โครงการที ่15 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ จ านวน 140,000 บาท 

 

- โครงการศึกษาสัมพันธ ์ตั้งไว ้50,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด
ดารุลเอี๊ยะซาน  ในการจัดท าโครงการศึกษาสัมพันธ์โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้าท่ี 116 โครงการที่ 16 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
- โครงการศึกษาสัมพันธ ์ตั้งไว ้90,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิดมู
การร่ม  บ้านบางเทา  ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนท านุ
บ ารุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนและจริยธรรม หน้าท่ี 116 
โครงการที ่16 (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รวม 1,895,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,107,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,107,000 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ี  จ านวน  ๒  อัตรา               
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 560,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 4 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 47,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  47,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว)  (ส านักปลัด) 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 742,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้าง ในกรณี
ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
(งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 11,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า       
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนทนาการ (งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 25,000 บาท 

 

-โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ตั้งไว้  25,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต าบลเชิงทะเล เช่น   
การจัดพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิว การจัดท าสปอร์ตวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนงานพัฒนาสามป ี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและ
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พัฒนาการท่องเที่ยว หน้าท่ี 160 โครงการที่ 5 (ส านักปลัด) 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   

 
โครงการ (รักษ์บ้านเรา) วางทุ่นเพื่อป้องกันปะการังถูกท าลาย และจัดประชุมเวที
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น 

จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการวางทุ่นเพื่อป้องกันปะการังถูกท าลายบริเวณอ่าวบาง
เทา ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)  
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน้าท่ี 159  
โครงการที่ 6 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณอ่าวบางเทา 
ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้าท่ี 120 โครงการที่ 2 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการชายหาดสะอาดตา จ านวน 60,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดชายหาด ตามความจ าเป็นและ
ประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการพัฒนา บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี 120  
โครงการที่ 3 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการปั่นจักรยานอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปั่นจักรยานอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
เฉลิมพระเกียรต ิ๕ ธันวามหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ (งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี 122 โครงการที่ 2 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการลายัน ฟันเดย์ คลองประวัติศาสตร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการลายัน ฟันเดย์ คลองประวัติศาสตร์ เพื่อ
ปลูกจิตส านึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ตามความจ าเป็น และประหยัด โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2560) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าท่ี 122 โครงการที1่ (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
โครงการสืบสานวิถีประมงพ้ืนบ้าน บางเทาไนท์ฟิชช่ิง จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานวิถีประมงพ้ืนบ้าน บางเทาไนท์
ฟิชช่ิง เพื่อรณรงค์การจับปลาอย่างถูกวิธี ตามความจ าเป็นและประหยัด          
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หน้าท่ี 160 โครงการที่ 1 (ส านักปลัด) 
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โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับบุคคลทั่วไป จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ส าหรับบุคคลทั่วไป โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)     
น ามาจากแผนงานพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร หน้าที่ 151 
โครงการที่ 1 (ส านักปลัด 
 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ตลับผงหมึก เมาส ์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะแต่ละประเภท                
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) (ส านักปลัด) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 46,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู  จ านวน 1  เครื่อง จ านวน 41,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  
ณ ศูนย์บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร ์(จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
และจัดซื้อครุภัณฑ์รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ    
ฉบับเดือนมีนาคม 2558) 
 โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : ยังไม่อุปกรณ ์
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หน้าที ่127 โครงการที่ 15 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

   
 

ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร ์ จ านวน  1 จุด จ านวน 5,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย จ านวน 1 จุด  ณ ศูนย์บริการข้อมูล
ส าหรับนักท่องเที่ยวหาดสุรินทร ์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นแหล่งข้อมูลการ
ติดต่อสื่อสารและใช้ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับนักท่องเที่ยวและบุคคล
ทั่วไป เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
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งบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด  
โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน 
2)เหตุผลความจ าเป็น : มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ: ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทาง ส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศหน้าท่ี 149 โครงการที่ 1 (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 38,143,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,392,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,392,380 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,175,180 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ี จ านวน  7  อัตรา              
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ีโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
(กองช่าง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 21,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้ 15,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
-เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้ 6,000.- บาท               
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินท่ีปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิที ่ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 กันยายน 2554 โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,700 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา                              
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 15,500 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 15,500.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,651,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 55,000 บาท 

 

-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 55,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก ่คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
 
 
 

 

 

 



138 

 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือ    
จ าเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน     
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 28,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,500,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,500,000 บาท 

 

- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
เป็นเงิน 5,500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่อดักน้ าเสีย รวมทั้งบ ารุงรักษาสถานีสูบน้ าโรง
บ าบัดน้ าเสีย  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 30,100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (กองช่าง) 
 

 

 

 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000,000 บาท 

 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   
 

โครงการก่อสร้างระบบระบายรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย อบต.เชิงทะเล จ านวน 30,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
อบต.เชิงทะเล  โดยก่อสร้างระบบระบายรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย (ตามแบบ
รายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
เป็นเงิน 25,315,130.-บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นเงิน 4,684,870.- 
บาท ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน)  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาบ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี120 โครงการที ่4 (กองช่าง) 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,462,730 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,570,730 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,570,730 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 871,680 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ี จ านวน  3  อัตรา                 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าป ี 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร  
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

 

-เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว ้ 24,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ที่ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ประเภทบริหาร  
เพื่อจ่ายให้ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556       
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,298,460 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 19 อัตรา                            
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จ านวน 334,590 บาท 

 

-เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

 

 

 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,802,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจ าเป็นนอกวันหรือเวลา
ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริม 
การเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 

 

 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 530,000 บาท 

 

-ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 
-โครงการริมทางสะอาดตา ตั้งไว ้500,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตัดหญ้าริมทาง และที่สาธารณะ โดยตั้งจ่าย     
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร) น ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ( 2559–2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่ 118  
โครงการที่ 1 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแข่งขันการจัด
นิทรรศการต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร     
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
โครงการจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล จ านวน 500,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล  
ครั้งท่ี 12 ประจ าปี 2559 ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)  
น ามาจกแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร  
หน้าท่ี 152 โครงการที่ 3 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
โครงการป้องกัน ควบคุม โรคระบาดในพืชและสัตว ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน ควบคุม โรคระบาดในพืชและสัตว์ เช่น 
การแจกจ่ายวัคซีนสัตว์ การตรวจโรคระบาดและรวมถึงการท าหมันสัตว์เลี้ยงด้วย 
เป็นต้น ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี
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(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรหน้าท่ี 152 โครงการที่ 4 (กองส่งเสริม
การเกษตร) 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร    
ตามความจ าเป็นและประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพแก่ราษฎรหน้าท่ี 152 โครงการที่ 5 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมเกษตรกร  
เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายประชามสัมพันธ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริม 
อาชีพแก่ราษฎรหน้าท่ี 152 โครงการที่ 6 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
โครงส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)        
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร หน้าที่ 153 
โครงการที่ 9 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
 
 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 

บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง    
ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ    
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

   
 
ค่าวัสดุ 

รวม 360,000 บาท 

 
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ        
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ เครื่องใช้อื่นๆ ส าหรับใช้ในการท าความสะอาด
อาคารสถานท่ีสาธารณะต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับการซ่อมแซม หรือท าความสะอาดอาคาร
สถานท่ีสาธารณะต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง         
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงแลหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซลน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่นชุดเครื่องมือผ่าตัด 
เวชภัณฑ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร  
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชพันธุ์/สัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เป็นต้น 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง  ๆส าหรับใช้ในภารกิจองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น อุปกรณ์บนทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แป้นพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริม
การเกษตร) 

 

 

 

 
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้แยกประเภทไว้เป็นการเฉพาะ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) (กอง
ส่งเสริมการเกษตร) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 90,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท 

 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   
 

ค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมหญ้า  จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 40,000 บาท 

 

จัดซื้อเครื่องเป่าลมหญ้าสะพายหลัง จ านวน 2 เครื่อง “เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด     
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัดฯ” คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. ขนาดเครื่อง (310X460X435 มม.)  
2. ความจุถังน้ ามัน ไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร  
3. อัตราความเร็วลมไม่น้อยกว่า 59.3ม./วินาที  
4. ก าลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 48.6 มล.  
5. อัตราการไหลเวียนของอากาศสูงสุด 10.ลบ.ม/นาท่ี 
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โดยมีเหตุผลดังนี ้
1)วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)ความจ าเป็นท่ีต้องซื้อ: เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
3)ประโยชน์ท่ีอบต.จะได้รับ:ชุมชน ริมทาง และที่สาธารณะ  
มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้าที่ 137 
โครงการที่ 63 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร  
(งานส่งเสริมการเกษตร) (กองส่งเสริมการเกษตร) 
 
 

 

 

 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม ้ รวม 350,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

โครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน ์ จ านวน 300,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน ์   
ริมทาง แหล่งท่องเที่ยว หรือท่ีสาธารณะ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
พัฒนา บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี 120 โครงการที่ 1 
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 
โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 50,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การคืนชีวิตสู่ธรรมชาต ิ     
เพื่อรักษาระบบนิเวศน ์ การรณรงค์เพื่อปลูกสร้างจิตส านึกให้คนรักสิ่งแวดล้อมฯลฯ 
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
หน้าท่ี 122 โครงการที่ 3 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนงานการพาณิชย์ 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 11,870,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 870,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประปา ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานท่ีราชการ ค่าติดตั้ง
มาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึง การปรับปรุงระบบประปา  
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ

   
 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัปดาห์รณรงค ์ส ารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ าประจ าปี 2559 จ านวน 20,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ค่าจัดซื้อวัสดุประปาและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ         
ในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ าในการส ารองน้ าไว้ใช้   
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ  ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงส่วนต่างๆ  ของระบบประปา  
และประชาสัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การใช้น้ าอย่างประหยัด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย ์ (งานกิจการประปา) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา 
การจัดการการบริหาร หน้าที ่75 โครงการที่ 15 (กองผังเมือง) 

 

 

 

   
ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท 

 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ส ี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์กระเบื้อง  
ท่อน้ าบาดาล  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    
ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์(งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) 

 

 

 

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 400,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา เช่น  คลอรีน  
สารส้ม  โซดาไฟ  โพลิเมอร ์ฯลฯ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย ์(งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) 
 

 

 

 

  
งบลงทุน รวม 11,000,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,000,000 บาท 

 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   
 

โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 จ านวน 11,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา บริเวณริมถนนศรีสุนทรฝั่งขวา
ตั้งแต่ท่อเมนเดิม-สุสานจีน, ซอยบางเทา 4, ซอยบางเทา4/1, ซอยบางเทา 4/2    
และซอยบางเทา 8  โดยท าการวางท่อ HDPE O  315 มม. PN 6.3 ความยาวไม่น้อย
กว่า  432  เมตร , ท่อ HDPE O 225 มม. PN 6.3  ความยาวไม่น้อยกว่า 906 เมตร, 
ท่อ HDPE O 160 มม. PN 6.3  ความยาวไม่น้อยกว่า 2,561 เมตร ,ท่อ HDPE O 
110 มม. PN 6.3  ความยาวไม่น้อยกว่า 3,690 เมตร, และที่อ PB O 50 มม.     
ความยาวไม่น้อยกว่า 5,610 เมตร รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์(งานกิจการประปา) 
(กองผังเมือง)น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค  หน้าที่ 77 โครงการที ่19 (กองผังเมือง) 
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แผนงานงบกลาง 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 4,670,140 บาท 

  
งบกลาง รวม 4,670,140 บาท 

   
งบกลาง รวม 4,670,140 บาท 

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 1,000,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างช่ัวคราว อบต. ในอัตรา    
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กในอัตราร้อยละ5 ของค่าจ้าง ตามหนังสือ
ด่วนท่ีสุด ที ่มท0809.5/ว9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 24,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
จ านวน 2 ราย เดือนละ 500.-บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
12,000.-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
สวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 88 โครงการที2่ (กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 
ส ารองจ่าย จ านวน 618,027 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (ส านักปลัด) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หน้าที ่96 โครงการที ่13 (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 1,301,380 บาท 

 

-เพื่อจ่ายเป็นทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ส าหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว1365 ลงวันท่ี      
30 เมษายน 2550 จ านวน 650,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการ 
และสงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 88 โครงการที ่1 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.เชิงทะเล โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 
2553 จ านวน สมาชิก 475 คน ๆละ 365.- บาท จ านวน 173,380.- บาท โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) น ามาจากแผนพัฒนา
สามป ี(2559-2561)ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการและ
สงเคราะห์ประชาชน หน้าท่ี 91 โครงการที ่16 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ีต าบลเชิงทะเล 
จ านวน 50,000.-บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง (งานงบ
กลาง) น ามาจากแผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน   
หน้าท่ี 92 โครงการที ่22 (กองสวัสดิการสังคม)  
-เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ส าหรับการแจ้งน าจับผู้กระท าผิดข้อบัญญัติต าบล       
หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง จ านวน 35,000.- บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน   
งบกลาง (งานงบกลาง) (ส านักปลัด) 
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-ค่าใช้จ่ายเงินสมทบการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  
จ านวน 393,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี (กองทุนสุขภาพ) ตามหนังสือท่ี มท.0891.3/ว.2199       
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือท่ี มท.0891.3/ว.1514 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2554  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง น ามาจากแผนพัฒนาสามป ี(2559-2561) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและป้องกัน
รักษาควบคุมโรคระบาด หน้าท่ี 82 โครงการที่ 7  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
เงินช่วยพิเศษ จ านวน 100,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนต าบล หรือ ลูกจ้างถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้ตามที่ระเบียบของทางราชการก าหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)  (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 1,602,733 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)       
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้ประจ าปีตามข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายทั่วไป ให้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ส่วนต าบล) 
กระทรวงมหาดไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง         
(งานงบกลาง) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 24,000 บาท 

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับบ านาญหรือบ านาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วต่ ากว่าเดือนละ 9,000.- บาท          
ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจ านวนเงิน 9,000.- บาท 
หักด้วยจ านวนเงินบ านาญทุกประเภทและช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ตาม
หนังสือ  ด่วนมากที่ มท. 0808.5/ว348 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2558  โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (ส านักปลัด) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

 -ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 
 














