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สวนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอถลาง  จังหวดัภูเกต็ 

 

  









 
 

 

 
 

 

   

 

     
สว่นที ่2 

ขอ้บญัญตั ิ

                  เรือ่ง  

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                ของ  

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเชงิทะเล 

อาํเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต 
      

 















 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 

-รายงานประมาณการรายรับ 

-รายละเอียดประมาณการรายรับ 

-รายงานประมาณการรายจาย 

-รายละเอียดประมาณการรายจาย 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

                 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 34,888,700 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
            แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 

22,185,10
0 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,194,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,962,600 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 556,320 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล   

ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลดั) 
      

   
เงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจาํตําแหนงใหแกนายก/รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบลเชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 48,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก/รองนายกองคการบรหิารสวนตําบลเชิง

ทะเล ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 95,040 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกและท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน

ตําบลเชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
      

   
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,215,240 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา และสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตาํบลเชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป) (สํานักปลดั) 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,232,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,400,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 13 อัตรา  และเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจาํป  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป)(สํานักปลดั) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท 

      

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว  24,000.-  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
-เงินคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ตั้งไว 84,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสทิธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงผูบรหิารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตาํแหนงท่ี
ไดรับ เพ่ือจายใหกับ ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะ
เทียบเทากอง  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลดั) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 246,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํ

ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจําตาํแหนงประเภทบริหาร ใหแก
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ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง และหัวหนา
ฝาย  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต  เรื่องหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล(ฉบับ
ท่ี 71) พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารท่ัวไป) (สํานัก
ปลัด) 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 11 อัตรา และเงินปรับปรุง

คาตอบแทนพนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 78,000 บาท 

      

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 77,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 

13,227,90
0 

บาท 

   
คาตอบแทน รวม 2,840,400 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,365,000 บาท 

      

 -เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 2,330,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจาํ  และพนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคดัเลือก ตั้งไว 35,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคดัเลือกท่ีมีสิทธิไดรบัเบ้ียประชุม สําหรับ
กรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล หรือ
คาตอบแทนในการออกขอสอบ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 35,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิตินอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปน
นอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 330,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารท่ัวไป)(สํานักปลัด) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 110,400 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบรหิารทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา  ท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาใชสอย รวม 4,022,500 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  เชน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ

หรือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมา
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บริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาประกันภัย คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 780,000 บาท 

      

 -คารับรอง ตั้งไว  400,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาอาหาร  คาเครือ่งดื่ม  คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการเลีย้งรับรอง รวมท้ังคาบริการดวยและคาใชจายอ่ืน  ซึ่งจําเปนตองจายท่ี
เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ท่ีไปนิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล โดยคํานวณตั้งจายไมเกินรอยละ1 ของรายไดจรงิของ
ปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู  เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
 
-คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 150,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาอาหาร เครื่องดืม่ตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อ่ืนๆ  ซึ่งจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการเลีย้งรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน คํานวณตัง้จายตามดลุยพินิจของผูบริหาร ไมรวมอยูในรอยละ
1 ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมา  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป)(สํานักปลดั)  
 
-คาใชจายพิธีเปดอาคารตาง ๆ ตั้งไว 80,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายพิธีเปดอาคารตาง ๆ ของอบต.เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด)  
 
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว 150,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาจดักิจกรรมในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีหรือการใหบริการสาธารณะใน
วันสําคัญของทางราชการ หรือการประชาสัมพันธบทบาทของหนวยงาน  และบุคคล
สําคัญใหประชาชนไดรับทราบ  เชน  วันทองถ่ินไทย วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วัน
ขาราชการพลเรือน ฯลฯ   ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหาร
ท่ัวไป)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสรมิสนับสนุน
ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี- โครงการท่ี -
 (สํานักปลัด) 

      

              

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดักิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย  เชน การประชาสัมพันธพระราชดํารสัการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม
อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิการสงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เปนตน    ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสรมิสนับสนุน
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณแีละ  ภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี - โครงการ
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ท่ี - (สํานักปลดั) 

    
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแขงขัน การจัดนิทรรศการ
ตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คารถประชาสัมพันธ คาดอกไมพิธี
เปด-ปด คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหาร
ท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชของเจาหนาท่ีทองถ่ิน เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาจัดทําหนังสือเดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

    
คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน          ท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  และกรณีแทนตําแหนงท่ี
วาง) อีกท้ังใหความรวมมือและการสนับสนุนคาใชจายสาํหรับการเลอืกตั้งสภา
ผูแทนราษฎร  และสมาชิกวุฒสภาตามท่ีกฎหมายกําหนด  เชน คาวัสด ุ อุปกรณ  การ
รณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว3992 ลง
วันท่ี 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0809.4/468 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556   ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลัด) 

      

    
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 7,500 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดหาพวงมาลา  พานประดับพุมดอกไม สําหรับ
วาง  ณ อนุสาวรียผูประกอบคณุงามความดีแกประเทศชาต ิหรืองานรัฐพิธีตางๆ หรือ
พวงมาลาสําหรับวางหนาศพผูมีเกียรต ิ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป ) (สํานักปลัด) 

      

    
โครงการจดังานเฉลมิพระเกียรต ิ5 ธันวามหาราช จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในวันคลายวันประสตู ิ๕ ธันวา ตามความจําเปน และ
ประหยดั  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสรมิสนับสนุนทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานัก
ปลัด) 

      

    
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานท่ัวไป 

จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการฝกอบรมของผูบริหาร สมาชิกอบต. พนักงานสวน
ตําบล และลูกจาง   ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารท่ัวไป ) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี - โครงการท่ี -  (สํานัก
ปลัด) 

      

    
โครงการวันทองถ่ินไทย จํานวน 50,000 บาท 

       เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุแหงพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาฯ รัชกาลท่ี 5 ท่ีได       
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เริ่มตนของการกระจายอํานาจการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและเสรมิสรางความ
รัก ความสามัคค ีความสัมพันธอันดี และการมีสวนรวมของบุคลากรในอปท.  ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 115 โครงการท่ี 5 (สํานักปลัด) 

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารของสมาชิกสภา ผูบริหาร 
และพนักงานสวนตาํบล อบต.เชิงทะเล 

จํานวน 750,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการบริหาร
ของสมาชิกสภา ผูบริหาร และพนักงานสวนตําบลอบต.เชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 126 โครงการท่ี 6 (สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 85,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ กรณเีปน
การจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณท่ีีองคการปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ        ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาวัสดุ รวม 665,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ            ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 
      

   
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 30,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน ฟวส สวิทซ ไฟฟา สายไฟ หลอด

ไฟฟา แบตเตอรี่แหง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป) (สํานักปลดั) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสด ุอุปกรณสําหรับใชในการทําความสะอาดสํานักงาน      หรือ

อุปกรณเครื่องใชอ่ืนๆ  สําหรับหองรับรอง หรือหองแคนทีน  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุกอสรางสําหรับการซอมแซมอุปกรณหองนํ้าสํานักงาน  ท่ี

เกิดชํารุด หรือวัสดุกอสรางสําหรบังานกิจกรรมอ่ืนๆ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถสวนกลาง เชน แบตเตอรี ่ยาง

นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้ากลั่น  นํามันเบรก หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งาน
บริหารท่ัวไป) (สํานักปลดั) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ  สําหรับใชในภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพ
(วีดีโอ,แผนซดีี) ท่ีบันทึกแลวและยงัไมไดบันทึก มวนเทป รูปสหีรือขาวดําท่ีไดจากการ
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ลาง อัด ขยายฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารท่ัวไป) (สํานัก
ปลัด) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมลู หัวพิมพ        หรือ

แถบพิมพ ตลับผงหมึก เมาส  สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แปนพิมพ ฯลฯ              ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะแตละประเภท  ซึ่งปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)(สํานักปลัด) 
      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 5,700,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 5,200,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคากระแสไฟฟาอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเชิงทะเล อาคาร

อ่ืนๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล กลองโทรทัศนวงจรปด  และ
อ่ืนๆ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 200,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาโทรศัพทพ้ืนฐานอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ทะเล อาคารอ่ืนท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเลและอ่ืนๆ รวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ ใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป)(สํานักปลดั) 

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาบริการไปรษณยี เชน คาไปรษณีย  คาธนาณัต ิคาดวงตราไปรษณียา

กร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)(สํานักปลัด) 

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาบริการดานการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคา
สื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบ้ิลทีวี คาเชาชองสัญญาณผานดาวเทียม เปนตน และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ
การใชบริการในการจดัหาบริการ สําหรับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คาเชาวงจร คา
ใชอินเตอรเน็ต คาเชาพ้ืนท่ีฝากโฮมเพจ คาบริการสงขอความผานระบบ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)(สํานักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 697,600 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 277,600 บาท 

   
ครุภณัฑสาํนักงาน       

    
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 35,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 4 ตัว สําหรับผูบริหาร “เปนครุภณัฑท่ีไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยซื้ออยางประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการปฏิบัติงานสํานักปลัดฯ 
2) เหตผุลความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
และเปนระเบียบเรียบรอยในการบริการประชาชน 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั : การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) นํามาจากแผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม

      



61 

การพัฒนาการจดัการการบริหาร หนาท่ี 129 โครงการท่ี 20 

   
ครุภณัฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 21,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 -มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรอืดีกวา ดังน้ี  
1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz 
-มีหนวยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอย
กวา 12 น้ิว 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi Z802.11b,g,n) และ Bluetooth 
-ฯลฯ 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใหมเีครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตผุลความจําเปน:มีอุปกรณไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป ) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการจดัการการบริหาร หนาท่ี 131 โครงการท่ี 29 (ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
ภูเก็ต)(สํานักปลัด) 

      

              

    
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 12,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ีแบบ
Network  จํานวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป 2559 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด 
- มีชองเช่ือม (Interface) แบบ (Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
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ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal c]t Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 250 แผน  
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใหมเีครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตผุลความจําเปน:มีอุปกรณไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการจดัการการบริหาร หนาท่ี 131 โครงการท่ี 26(ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
ภูเก็ต) (สํานักปลัด)  

              

    
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 9,600 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 1  เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 -มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใหมเีครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2)เหตผุลความจําเปน:มีอุปกรณไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการจดัการการบริหาร หนาท่ี 130 โครงการท่ี 24 (ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
ภูเก็ต)(สํานักปลัด)  

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 200,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกตหิรือคาซอมกลาง)  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารท่ัวไป) (สํานักปลัด) 

      

   
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 420,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
คาตอเตมิอาคารเอนกประสงคบานโคกโตนด หมูท่ี 6 จํานวน 70,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอเติมอาคารเอนกประสงคบานโคกโตนด หมูท่ี 6  พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 24.73 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เชิงทะเล (แบบเลขท่ี ซ.
018/2559)  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน หนาท่ี 71 โครงการท่ี 239 (สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 350,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน 
ศูนยบริการนักทองเท่ียวหาดสรุินทร ฯลฯ (รายจายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุง
ท่ีดิน หรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ)  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)(สํานักปลัด) 
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งบรายจายอ่ืน รวม 65,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน รวม 65,000 บาท 

   
รายจายอ่ืน จํานวน 65,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาจางท่ีปรึกษาเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหาร หนาท่ี 125 โครงการท่ี 1 (สํานักปลัด) 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,962,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,550,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,550,000 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,055,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 7 อัตรา                  และ

เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 64,000 บาท 

      

 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 10,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 
 
-เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมเีหตุพิเศษ  ตั้งไว 54,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)           ตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ
และวิธีการคดัเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตําแหนงนิติ
กร (พ.ต.ก.) (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2555  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประเภทบริหาร เพ่ือจาย
ใหแก ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหนาฝาย ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบรหิารสวนตําบล (ฉบับท่ี 71) พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 347,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กอง
วิชาการและแผนงาน) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 24,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ)(กองวิชาการและแผนงาน) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,367,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 152,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏบัิตงิานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรอืเวลาราชการ ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 110,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ       ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับ ตาม

ระเบียบฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)(กอง
วิชาการและแผนงาน) 

      

   
คาใชสอย รวม 1,075,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน        คา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาใชจายในการดาํเนินคดตีามคําพิพากษา คาจางเหมา      บริการฯลฯ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายโครงการจดหมายขาวองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําจดหมายขาวประชาสัมพันธขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลเชิงทะเล ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาการเมืองและความ
เขมแข็งของชุมชน หนาท่ี – โครงการท่ี- (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมลูพ้ืนฐานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาถายเอกสารพรอม
เย็บเลม คาจางจัดเก็บฐานขอมลู ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4413 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลง
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาการเมืองและความ
เขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี -  โครงการท่ี - (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายโครงการเพ่ิมศักยภาพผูนําชุมชนและประชาคมในการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคณุวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  แนวทางการ
พัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี - โครงการท่ี -
  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายโครงการรายงานผลการดําเนินงานองคการบรหิารสวนตําบลเชิงทะเล จํานวน 100,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาถายเอกสารพรอม

เย็บเลม คาจางจัดเก็บฐานขอมลู ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 4413 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0703 ลง
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาการเมืองและความ
เขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี -  โครงการท่ี - (กองวิชาการและแผนงาน) 

    
คาใชจายโครงการวารสารองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลเชิงทะเล ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองและความ
เขมแข็งของชุมชน หนาท่ี - โครงการท่ี -  (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา ทบทวนแผนชุมชน       และ
กิจกรรมสนับสนุนการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน  สราง
เครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือนํา
ขอมูลมาจดัทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 รวมท้ังการ
สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั้งแตระดับตําบล และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยถือปฏิบัตติามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 976 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2554 เพ่ือจายเปน
คาใชจายตางๆ  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาปายประชาสมัพันธ คา
วัสด ุฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบรหิาร แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี -
 โครงการท่ี - (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายโครงการอบรมกฎหมายใกลตัวแกประชาชน จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม  คาสมนาคณุวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  แนวทางการ
พัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี - โครงการท่ี -
 (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ี
อบต.กําหนด เชน คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบรกิารจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตาง ๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กอง
วิชาการและแผนงาน 

      

    
คาเบ้ียเลี้ยงพยาน จํานวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเลี้ยงพยานหรอืผูตองหา ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและแผนงาน) 
      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิกรณเีปน

การจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณท่ีีองคการปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี 
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1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ        ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (กองวิชาการและ
แผนงาน) 

   
คาวัสดุ รวม 140,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) (กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้ากลั่น  นํ้ามันเบรก หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน

เตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แกสหุงตม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ จานบันทึก
ขอมูล เทป บันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แปนพิมพ กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง สาย
เคเบิล เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสโปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและแผนงาน) 

      

  
งบลงทุน รวม 45,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 45,000 บาท 

   
ครุภณัฑสาํนักงาน       

    
จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  2  ตวั จํานวน 15,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน 2 ตัว "เปนครุภณัฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ"  เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี  22  มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ โดยมี
เหตุผลดงัน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ทดแทนตัวเกา 
2)เหตผุลความจําเปน : ครุภณัฑไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  หนาท่ี -
 โครงการท่ี -(กองวิชาการและแผนงาน)  

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกตหิรือคาซอมกลาง)  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(กองวิชาการและ
แผนงาน) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 8,741,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,676,600 บาท 
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,676,600 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,944,200 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 17 อัตรา                 และ

เงินปรับปรุงเงินเดือนพะนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 710,000 บาท 

      

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 3,800.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 
 
-เงินเพ่ิมคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร  ตั้งไว 67,200.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงผูบรหิารตามระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเทากับอัตราเงินประจําตาํแหนงท่ี
ไดรับ  เพ่ือจายใหกับผูอํานวยการกองคลัง ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจําตาํแหนงประเภท
บริหาร ใหแก ผูอํานวยการกองคลงั หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง และ
หัวหนาฝาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตาํบล (ฉบับ
ท่ี 71) พ.ศ. 2559  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กอง
คลัง 

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 181,700 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมเงินปรับปรุงคาจางประจําปของ

ลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา ซึ่งปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป (งานบริหารงาน
คลัง )(กองคลัง) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,546,200 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 11 อัตรา และเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง )(กองคลัง) 
      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 191,300 บาท 

      

 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 191,300.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลไดรบัเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงาน
คลัง )(กองคลัง) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,915,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 770,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือ จําเปนนอก
วันหรือเวลาราชการ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารงานคลัง)(กอง
คลัง) 
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คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลท่ีมสีิทธิไดรับคาเชาบาน      ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน          ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิ

ไดรับตามระเบียบฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารงานคลัง) (กอง
คลัง) 

      

   
คาใชสอย รวม 700,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาใชจายเย็บเลม เขาปกหนังสือตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายใน

การดําเนินคด ีคาจางเหมาบริการ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาผานทางดวน ฯลฯ   ซึ่งปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

    
คาเบ้ียเลี้ยงพยาน จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเลี้ยงพยานหรอืผูตองหาท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ                  ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง) 
      

    
โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานระบบ E-LAAS จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปฎิบัติงานการบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)
นํามาจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร  หนาที -  โครงการท่ี - (กองคลัง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิกรณเีปน
การจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณท่ีีองคการปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอ  ใหปฏิบัต ิดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ       ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
คาวัสดุ รวม 445,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 135,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน  กระดาษ หมึก ดนิสอ ปากกา ไมบรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการ ซื้อหรือ
จางพิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กอง
คลัง) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด กระดาษชําระ ถวยชาม แกว

นํ้า ชอนสอม ผงซักฟอกฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงาน
คลัง)(กองคลัง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ ยาง

นอก ยางใน ตลับลูกปน เพลา หัวเทียน  นํ้ากลั่น นํ้ามันเบรก หมอนํ้ารถยนต  ฟลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงาน
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คลัง )(กองคลัง) 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล แกสหุงตม นํ้ามันจาร

บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบรหิารงานคลัง)(กอง
คลัง) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน วารสาร รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ
ลาง อัด ขยาย ฟลม พูกันและส ีแถบบันทึกเสียงหรือภาพ,ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)
ท่ีบันทึกแลวและยังไมบันทึก มวนเทป ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง สาย
เคเบ้ิล แปนพิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรม
คอมพิวเตอร ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กอง
คลัง) 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะวัสดุแตละประเภทขางตน        ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 
      

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 150,000 บาท 

   
ครุภณัฑสาํนักงาน       

    
คาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน  2  ตัว จํานวน 15,000 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  จํานวน 2 ตัว "เปนครุภณัฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจดัซื้ออยางประหยดัฯ โดยมี
เหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใชในการปฏิบัติงานฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุและฝายพัฒนา
และจัดเก็บรายได 
2)เหตผุลความจําเปน : ครุภณัฑไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  หนาท่ี - โครงการท่ี -(กอง
คลัง) 

      

    
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตดิผนัง ขนาด 40,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 1 
เครื่อง 

จํานวน 41,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทีย ูพรอมติดตั้ง "เปนครุภณัฑ
ท่ีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบ  ประมาณเพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ โดยมเีหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใชในการปฏิบัติงานฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
2)เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากเครื่องเดิมชํารดุ และไมคุมคาในการ  ซอมแซม 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
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ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหารหนาท่ี- โครงการท่ี -(กอง
คลัง) 

    
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  จํานวน 2 ตู จํานวน 12,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู  "เปนครภุัณฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว1989ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจดัซื้ออยางประหยดัฯ โดยมี
เหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใชในการปฏิบัติงานฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ     2)เหตผุล
ความจําเปน : ใชจัดเก็บเอกสารงานโครงการ 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  หนาท่ี 141 โครงการ
ท่ี 73 (กองคลัง) 

      

    
จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว จํานวน 12,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะทํางาน จาํนวน 2 ตัว “เปนครภุัณฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ โดยมี
เหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใชในการปฏิบัติงานฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุและฝายพัฒนา
และจัดเก็บรายได 
2)เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากเครื่องเดิมชํารดุ และไมคุมคาในการซอมแซม 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  หนาท่ี - โครงการท่ี -(กอง
คลัง) 

      

   
ครุภณัฑคอมพิวเตอร       

    
คาจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสารแบบปอนกระดาษ  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสแกนเอกสารแบบปอน
กระดาษ จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป 2559 ณวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  โดยมีคณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี  
-เปนเครื่องสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษ A4 อัตโนมัติ(Auto Document Feeder) ได
ไมนอยกวา 50 แผน 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมนอยกวา 600*600 dpi 
-ความเร็วในการสแกนกระดาษ A4 ไดไมนอยกวา 8 ppm 
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระกาษขนาด A4 
-มีชองเช่ือมตอ (interface ) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 หรือดกีวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1 วัตถุประสงค: เพ่ือใชในการปฏิบัติงานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
2 เหตผุลความจําเปน: มีอุปกรณไมเพียงพอ 
3 ประโยชนท่ีไดรับ: การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (งานบริหารงานคลัง) นําจากแผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร หนาท่ี- โครงการท่ี - (ท้ังน้ีจะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
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คอมพิวเตอรระดับจังหวัดภูเก็ต)(กองคลัง) 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกตหิรือคาซอมกลาง) ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง) 

      

        
        
        
        
         



 

 

 

 
แผนงานการรักษา 

ความสงบภายใน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 10,149,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน จํานวน 7,719,000 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 4,792,000 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,792,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 5 อัตรา และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) (สํานักปลดั) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท 

      

-เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 42,000.-บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับ
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียว กับ
การรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

      

  
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 690,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตราและเงินปรับปรุง
คาจางประจําป ของลูกจางประจํา  ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานัก
ปลัด) 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 16 อัตราและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทน พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษา ความ
สงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานัก
ปลัด) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 360,000 บาท 

      

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 360,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิม
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรกัษา
ความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 2,927,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 1,087,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 950,000 บาท 

      
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน สวน
ตําบล ลูกจางประจาํ และพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือ
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จําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

  
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวน
ทองถ่ิน ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

      

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และ
ลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนทองถ่ิน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

 
คาใชสอย รวม 655,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 55,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถายเอกสารคา
เย็บเลม หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาโฆษณาและเผยแพร  คาติดตั้ง
โทรศัพท คาธรรมเนียมตางๆ และคาจางเหมาบริการฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

   
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ินเชน คาเบ้ีย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาจัดทําหนังสือ
เดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 550,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติในความรับผิดชอบของสาํนักปลัด เชน กลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ฯลฯ กรณเีปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสด ุ    ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) (สํานักปลัด) 

      

 
คาวัสดุ รวม 1,185,000 บาท 

  
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      
เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา
ฯลฯ          ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 50,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดไุฟฟาและวิทยุเชน อะไหลวิทยสุื่อสาร หรือ       
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อ่ืนๆ  เปนตน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

  
วัสดุกอสราง จํานวน 35,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุกอสราง เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ สําหรับการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย หรือสําหรับงานกิจกรรมอ่ืนๆ   ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  สําหรบัรถ
สวนกลาง เชน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้า
กลั่น นํ้ามันเบรก       หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
รักษา ความสงบภายใน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 450,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชนนํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏ
ใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ สําหรับใชในภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ซึ่งปรากฏ
ใน  แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษา ความสงบภายใน)(สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 150,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุเครื่องแตงกายของพนักงานดับเพลิง เจาหนาท่ี
หนวยเรือกูภยั เจาหนาท่ี อปพร.เชน เสื้อ หมวก รองเทา เข็มขัด ชุดหม ีชุด
ผจญเพลิง เสื้อกันฝน เสื้อก๊ักฯลฯ ซึ่งปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา ความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลบัผงหมึก เมาส สายเคเบิล เมมโมรี่
ชิป แปนพิมพ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา ความสงบภายใน)(สาํนักปลดั) 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 200,000 บาท 

      
เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อนํ้าสําหรับอุปโภค วัสดุงานจราจร แผง
ก้ัน หรือ อ่ืนๆ เปนตน ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา ความสงบภายใน)(สํานักปลัด) 

      

งานเทศกิจ รวม 95,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท 

 
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
โครงการตูเขียวเทศกิจ จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการตูเขียวเทศกิจ ในการตรวจตรา
เฝา  ระวังเหต ุดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชนตาม
ความจําเปนและประหยดั ซึ่งปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งาน
เทศกิจ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนา
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ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนาปองกันและ
บรรเทา      สาธารณภัย หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลดั) 

 
คาวัสดุ รวม 45,000 บาท 

  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท 

      
เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุเครื่องแตงกายเจาหนาท่ี
เทศกิจ เชน หมวก เสื้อก๊ักสะทอนแสง เสื้อกันฝน รองเทาบูท ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)(สํานักปลัด) 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 

      
เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมไดแยกประเภทไวเปนการ
เฉพาะ เชน วัสดุจราจร กรวยยาง กระบองไฟกระพริบ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)(สํานักปลัด) 

      

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,335,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท 

 
คาใชสอย รวม 560,000 บาท 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
โครงการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการปองกันและเฝาระวังการแพรระบาดการนํา
ยาเสพตดิเขามาในพ้ืนท่ีและบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพตดิ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดและบําบัดผูติดยาเสพตดิ หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานัก
ปลัด) 

      

  
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการตัง้ดานตรวจ และอํานวยความสะดวกแกผู
สัญจรทางถนนเพ่ือลดอุบัตเิหตุชวงเทศกาลปใหม ตามความจําเปนและ
ประหยดั ซึงปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัย
ฝายพล เรือนและระงับอัคคภีัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการตัง้ดานตรวจ และอํานวยความสะดวกแกผู
สัญจรทางถนนเพ่ือลดอุบัตเิหตุชวงเทศกาลสงกรานต ตามความจําเปนและ
ประหยดั ซึงปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัย
ฝายพล เรือนและระงับอัคคภีัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการฝกซอมแผนการอพยพประชาชนจากคลื่นสึนามิหรือแผนดนิไหว จํานวน 80,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการฝกซอมแผนการอพยพประชาชนเมือ่เกิด
แผนดินไหวหรือเกิดคลื่นสึนามเิพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานใน การ
ใหความชวยเหลือ ซึ่งปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  แนวทางการ
พัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี – โครงการท่ี- (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภยั เพ่ือ       
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เตรียมความพรอมใหกับเจาหนาท่ีในการใหการชวยเหลือเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตร
ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หนาท่ี -  โครงการท่ี - (สํานักปลดั) 

  
โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท 

      

พ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิใหโทษ ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต แนวทาง สงเสริมสนับสนุน
การปองกันปราบปรามยาเสพตดิและบําบัดผูตดิยาเสพตดิ หนาท่ี –
 โครงการท่ี- (สํานักปลดั) 

      

  
โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเจาหนาท่ีงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการ
พัฒนาสงเสรมิ และพัฒนาการจัดการการบริหารหนาท่ี - โครงการท่ี -
 (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวทาง
ทะเล 

จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการใหความรูแกเจาหนาท่ีและฝกซอม แผนการ
ชวยเหลือนักทองเท่ียวทางทะเล เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ี      ตามความจําเปนและประหยดั ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียว หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลดั) 

      

  
โครงการสรางความปรองดองและสมานฉันทในชุมชน จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม การจัดฝกอบรม ประชุม ช้ีแจงทํา
ความเขาใจ เพ่ือสรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ฯลฯ โดยตั้งจาย
จากเงินรายได ซึ่งปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนา
การเมืองและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี - โครงการท่ี -  (สํานักปลัด) 

      

 
คาวัสดุ รวม 200,000 บาท 

  
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้ออุปกรณในการดับเพลิง เชน สายดับเพลิง โฟม
ดับเพลิง สายฉีดนํ้า อุปกรณดับเพลิงอ่ืน ถังดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)(สํานักปลัด) 

      

 
งบลงทุน รวม 1,575,000 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 1,575,000 บาท 

  
ครุภณัฑสาํนักงาน       

  
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมตดิตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 45,000 บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  30,000 บีทียู พรอม
ติดตั้ง     จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหอง
เอนกประสงค     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบัติงาน (จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อครุภณัฑ รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ฉบับเดือนมีนาคม 2559) ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนและเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
2. เหตุผลความจําเปน : จัดซื้อเพ่ิมเติมใหกับเจาหนาท่ี เน่ืองจากอัตรากําลัง
เพ่ิมข้ึน 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : เจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคภีัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการ
พัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 99 โครงการ
ท่ี 27 (สํานักปลัด)      

      

  
ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ       

  
คาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ กําลังสงขนาด 5 วัตต จํานวน 15 เครื่อง จํานวน 180,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต ชนิด
สังเคราะหความถ่ี ประเภท 2 จํานวน 15 เครื่อง  (จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อครุภณัฑรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ
ของสํานักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2559) ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานบริการประชาชน 
2. เหตุผลความจําเปน : เพ่ือใชในการปฏิบัตหินาท่ีของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานเน่ืองจากอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : เจาหนาท่ีผูปฏบัิติงานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาการจัดการ
การบริหาร หนาท่ี 99 โครงการท่ี 27 (สํานักปลัด) 

      

  
ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง       

  
คาจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคารแบบมาตรฐาน พรอมเครื่องชวยหายใจชนิด 
                  อัดอากาศ 

จํานวน 500,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนการจัดชุดดบัเพลิง จํานวน 2 ชุด เปนชุดดับเพลิงอาคารแบบ
มาตรฐาน ถอดซกัได ชนิดกันไฟ สามารถทนความรอนไดไมนอย
กวา 400 องศาเซสเซียส โดยช้ันท่ี 1 ทําดวยผา Fr cotton ช้ันท่ี 2 ทํา
ดวยผาซับในกันนํ้า และช้ันท่ี 3 ทําดวยผาบุนวมกันความ
รอน 1 ชุด ประกอบดวย เสื้อ กางเกง รองเทา หมวก ถุงมือ ถุงคลมุ
ศรีษะ พรอมกระเปาเก็บรักษาไมปรากฏในราคามาตรฐานครุภณัฑของ
สํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
2. เหตุผลความจําเปน : จัดซื้อเพ่ิมเติมใหกับเจาหนาท่ี เน่ืองจากอัตรากําลัง
เพ่ิมข้ึน 
3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สําหรับ
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เจาหนาท่ีชุดดับเพลิง 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 ตามโครงการจัดซื้อ/จัดจาง เครื่องมือ
เครื่องใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน สํานักปลัดนํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจดัการการ
บริหาร หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลัด) 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 850,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซม
บํารุงรักษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงุ
ตามปกติหรือคาซอมกลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)(สาํนักปลดั) 

      

 



 

 

 
แผนงานการศึกษา 
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 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

      ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 17,182,075 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,466,700 บาท 
งบบุคลากร รวม 2,478,500 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,478,500 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,525,100 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 5 อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานสวนทองถ่ินประจําป ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

  

 -เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 24,000 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบลตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท. 0809.3/ ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ(ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2555 ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

  

 -เงินประจําตําแหนงตั้งไว 60,000.-บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับเงินประจําตาํแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจาํตําแหนง ประเภทบรหิาร เพ่ือจาย
ใหแก ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล(ฉบับท่ี 71)พ.ศ.2559  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 797,400 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศกึษา)(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

  

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 72,000.-บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ(ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2555  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งบดําเนินงาน รวม 788,200 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 96,000 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานสวนตําบลและลูกจาง

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 
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 เพ่ือจายคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศึกษา(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

ผูบริหาร ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการดําเนินงานการศึกษา (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาใชสอย รวม 350,000 บาท 

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ คาซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูล 
คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน  
ตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีพิกพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ ซึ่งปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  

      

 
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ี อบต.
กําหนด เชนเชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ เพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกต ิ ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาวัสดุ รวม 342,200 บาท 

 
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 80,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน เชนกระดาษ หมึก ปากกา ไม

บรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรอืจางพิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาด ถวยชาม นํ้ายาลางจาน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและการบํารุงรักษายานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยาง

นอก ยางใน หัวเทียน นํ้ากลั่น นํ้ามันเบรก ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 122,200 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชนนํ้ามันดีเซล นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง แกสหุง

ตม ฯลฯ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0808.2/ว 3523 ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน บันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง แปนพิมพ เมนบอรด เมาส
แผนวงจร อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งาน
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บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

 
วัสดุอ่ืน จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจดัเขาลักษณะและประเภท

ขางตน ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 200,000 บาท 

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 200,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบินเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,715,375 บาท 
งบบุคลากร รวม 3,740,040 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,740,040 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,448,760 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนครผููดูแลเด็ก  จํานวน 5 อัตรา และเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149  ลง
วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,123,280 บาท 

  

 คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 287,280  บาท    
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็กและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 ตําแหนง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  
คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  1,836,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 15 อัตรา และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท 

  

 เงินการครองชีพช่ัวคราว ของพนักงานจาง      จํานวน  48,000  บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสดุ ท่ี มท. 0809.3/
ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับ
ท่ี 5) พ.ศ.2555 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
 
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง  จํานวน    120,000  บาท 
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจาง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสดุ ท่ี มท. 0809.3/
ว 1259  ลงวันท่ี 14  พฤษภาคม 2555 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจาย เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ สวน
ราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2555   ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 4,963,035 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏบัิตงิานเรงดวน หรือจําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

 
คาใชสอย รวม 2,753,925 บาท 

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท 

  

    - เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสอื คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรพัยสินคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ีย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดตีามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
 
   - โครงการจางครูเพ่ือแกปญหาขาดแคลนครู จํานวน  120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาจางผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน  2  คน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี .......  โครงการ
ท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคล  ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ี อบต. กําหนด เชนคาเบ้ียเลี้ยง  คาเดินทางคาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการแขงขันกีฬาระดับปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาตอบแทนกรรมการตดัสินคาถวยรางวัล
หรือของรางวัล คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางการ
พัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ....... โครงการท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการจดัหาสื่อ/วิทยากรสอนภาษาตางประเทศ จํานวน 250,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาจางวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรูหนาท่ี .......  โครงการ
ท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการประชุมผูปกครอง (ปฐม/ปจฉิมนิเทศ) จํานวน 10,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
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ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ....... โครงการ
ท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  
โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา จํานวน 68,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร         คาบํารุง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดาน การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนา
ประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศกัยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ..........  โครงการท่ี………  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการเปดบานปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสรุินทร  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา: พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี .......  โครงการ
ท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 12 ประการ จํานวน 75,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร          คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ของ ศพด.มูการรม บานบางเทา 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับ กอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา: พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ...... โครงการท่ี......  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
โครงการศึกษาแหลงเรยีนรู จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี .......  โครงการ
ท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,234,000 บาท 

  

 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,164,000   บาท 
1. คาอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองคการบรหิารสวนตําบลเชิงทะเล ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมู
การรม บานบางเทาศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานหาดสรุินทร เพ่ือจายเปนคาอาหาร
กลางวัน จัดสรรใหเด็กขอมูลเด็ก ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2559 จัดสรรในอัตรามื้อ
ละ  20 บาทตอคน โรงเรียนอนุบาลฯจํานวน  200 วัน  ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 245 วัน จํานวนนักเรียนเฉลี่ย 237 คน จัดสรร 100%  (ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.4/ว 1507 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2559) ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 – 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา; พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิม   ศักยภาพสถานศึกษา
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และเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ..... 
 
2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา         จํานวน  20,000      บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในกิจกรรมโครงการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน 2558 จํานวน  20,000  บาท  ซึ่ง
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศกึษา นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560 – 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา ; พัฒนาระสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและ
เพ่ิมพูนความรู  หนาท่ี......  โครงการท่ี...... 
 
3.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน   จํานวน  50,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี  5  มิถุนายน 2558 ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560 – 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา ; พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและเพ่ิมพูนความรู  หนาท่ี......  โครงการท่ี......   

  
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(โรงเรยีนอนุบาลฯ) จํานวน 476,925 บาท 

  

 1. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาล
ฯ)  จํานวน  238,925.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในจดัหาสื่อการเรยีน วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรยีนการ
สอน จํานวนนักเรียน  95  คน ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2559  (เงินรายหัว  คน
ละ 1,700 บาท) คาหนังสือเรียน (คนละ  200  บาท ) คาอุปกรณการเรยีน (คน
ละ 100 บาท)คาเครื่องแบบนักเรยีน (คนละ 300 บาท) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( คน
ละ  215 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลง
วันท่ี  5  มิถุนายน 2558 (ท้ังน้ีจะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถ่ิน) ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 – 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา ; พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและเพ่ิมพูนความรู  หนาท่ี......  โครงการท่ี...... 
 
2.    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน   238,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในจดัหาสื่อการเรยีน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลน 
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0893.3/ว801 
ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2551 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา 
จํานวนนักเรียน 70  คน และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสรุินทร 
จํานวนนักเรียน 70  คน ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2559  (เงินรายหัว   
คนละ 1,700 บาท)   

      

  
โครงการแสดงผลงานนักเรยีน จํานวน 40,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาจัดทําประกาศนียบัตร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและ
การเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี .......  โครงการท่ี…… (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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โครงการหนูนอยรีไซเคลิ จํานวน 10,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาจัดทําประกาศนียบัตร  
 คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเลก็มูการรม  
 บานบางเทา  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา  เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี .......  โครงการ
ท่ี…… (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการอนุรักษประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรมและวันสาํคัญ จํานวน 30,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณและ 
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสุรินทร ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี .......  โครงการท่ี……  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 70,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมของโครงการ เชน คาสมนาคุณวิทยากร         คาบํารุง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการ เพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ..........  โครงการ
ท่ี………  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

 
คาวัสดุ รวม 2,099,110 บาท 

 
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 60,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟฟา ขาหลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ  ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 5,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถวยชาม นํ้ายาลางจาน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) จัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ขอมูล
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 จํานวนเด็ก  949  คน จัดสรรในอัตราคน
ละ 7.37  บาท จํานวน 280 วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหาดสุรินทรและจํานวน 260 วัน สําหรับโรงเรยีนอนุบาลองคการบริหาร
สวนตําบลเชิงทะเลและโรงเรยีนบานบางเทา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0893.3/ว 3149 ลงวันท่ี 5  มิถุนายน 2558) ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
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ความรู  หนาท่ี ......... โครงการท่ี .......  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
คาอาหารเสรมิ (นม) จํานวน 1,839,110 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) จัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ขอมูล
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 จํานวนเด็ก  949  คน จัดสรรในอัตราคน
ละ 7.37  บาท จํานวน 280 วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา ,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหาดสุรินทร และจํานวน 260 วัน สําหรับโรงเรยีนอนุบาลองคการบริหาร
สวนตําบลเชิงทะเลและโรงเรยีน 
บานบางเทา  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษา ประจาํป
งบประมาณ 2560 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.3/
ว 3149 ลงวันท่ี  5  มิถุนายน 2558)  ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ......... โครงการ
ท่ี .......  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม ปุย ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งาน

ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
      

 
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถวพิมพสาํหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมกึ สําหรับเครื่องพิมพแบบ
แบบเลเซอร กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง แปนพิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน สื่อ เครื่องเลน อุปกรณในการพัฒนา 
ศักยภาพเด็กเล็ก อุปกรณเด็กเลน สิ่งของท่ีเก่ียวของกับการศึกษาฯลฯ  
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯในสังกัด ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิงสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาลฯในสังกัด ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะและประเภทขางตน 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ ในสังกัด ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

 
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ ในสังกัด ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

งบลงทุน รวม 2,156,300 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 736,300 บาท 

 
ครุภณัฑสาํนักงาน       

  
คาติดตั้งผามาน จํานวน  7 ผืน จํานวน 60,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาติดตั้งผามาน จํานวน  7 ผืน ขนาด ความ       
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สูง 140 x  ยาว 325 เซนติเมตร  "เปนครภุัณฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ
ของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏบัิติใหเปนไปตามหนังสือกกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน  2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจดัซื้ออยางประหยดั โดยมีเหตุผลดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือติดตั้งในหองเรียนของสถานศึกษา จํานวน  7  ผืน 
2. เหตุผลความจําเปน : เพ่ือใหสถานศึกษาฯในสังกัดมีหองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอม
เหมาะสม ไมรอน   
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สถานศึกษามีความพรอมในการใหบริการ 
โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา
และการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

  
จัดซื้อเตยีง จํานวน 3,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเตียงเหล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสุรนิทร 
"เปนครุภณัฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว1989 ลง
วันท่ี  22 มิถุนายน  2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั โดยมีคณุลักษณะ ดังน้ี เตียงนอนเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  โดยมี
เหตุผลดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนท่ีพักเด็กปวย 
2. เหตุผลความจําเปน : ศูนยฯยังไมมสีถานท่ีพักเด็กปวยท่ีถูกตองตามมาตรฐาน 
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : ศูนยฯมีมาตรฐานท่ีกําหนด 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา แนวทางการพัฒนา:
พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  

      

  
จัดซื้อโตะ (ครู) จํานวน  4  ชุด จํานวน 24,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะ (ครู) จํานวน  4  ชุด ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบาง
เทา "เปนครุภณัฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสาํนักงบประมาณ" เพ่ือถือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว1989 ลง
วันท่ี  22 มิถุนายน  2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั รายละเอียดคณุลักษณะ ดังน้ี 
-  ผลติจากเหล็กพนส ีขนาดไมนอยกวา 69 x 100  x  74  เซนติเมตร 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1 วัตถุประสงค : เพ่ือใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. เหตุผลความจําเปน : อํานวยความสะดวกใหแกคร ู 
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : ครูมีความพรอมในการใหบริการผูเรยีน 
โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2559-2561) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพ สถานศึกษา
และการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
จัดซื้อโตะหนาขาวแบบพับ จํานวน  4 ตัว จํานวน 20,000 บาท 

  
  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะหนาขาวแบบพับ จํานวน  4 ตัว "เปนครภุัณฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว1989 
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ลงวันท่ี  22 มิถุนายน  2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซือ้ในราคาทองตลาดหรือ
ราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั รายละเอียดคณุลักษณะ ดังน้ี 
-  โตะพับหนาเหล็กสีขาว เหล็กหนา 0.8 มิลลเิมตร โครงขาเหล็กพับได  ผลิตจากเหล็ก
กลอง  1.2 มิลลเิมตร ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด 60 x 180 x 75 เซนติเมตร 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชในกิจการของสถานศึกษา  
2. เหตุผลความจําเปน : เพ่ือใหสถานศึกษาฯในสังกัดมีครุภณัฑในการใชงานเพียงพอ  
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สถานศึกษามีความพรอมในการใหบริการ 
โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2559-2561) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา
และการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
ครุภณัฑการเกษตร       

  
จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบขอแข็ง จํานวน 18,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง สําหรับสถานศึกษาในสังกัด 
รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของ
สํานักงบประมาณ ณ  มีนาคม 2559  โดยมีเหตุผลดังน้ี 
1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชเปนอุปกรณในการตัดหญาของสถานศึกษา 
2. เหตุผลความจําเปน : เพ่ือใหสถานศึกษาฯในสังกัดมสีภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สถานศึกษามีความพรอมในการใหบริการ 
โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา
และการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
ครุภณัฑงานบานงานครัว       

  
จัดซื้อชุดครัวสําเร็จรูปพรอมติดตั้ง จํานวน 400,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาจดัหาชุดครัวสําเร็จรูปพรอมอุปกรณ ของโรงเรียนอนุบาลฯ "เปนครุภณัฑท่ีไม
มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ" เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 /ว1989ลงวันท่ี  22 มิถุนายน  2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี  
1)ฝาชีแสตนเลส ขนาด 2800x900x500 มม  1 ชุด  
2)เตาไทย ขนาด 1100x800x9750x250)มม. 2 ชุด เตา
ซุป ขนาด 600x800x(750X250)มม. 
3) โตะเตรยีมพรอมช้ันวางของดานลาง ขนาด2000x1000x850 มม.  
4) ช้ันวางของเหนือโตะ 2 ช้ัน ขนาด 2000X300x(350+500)มม. 
5) ซิงคลางจาน 2 หลุม พรอมกดกนํ้าธรรมดา 2 กอก 
6) ช้ันวางของยึดผนัง 2 ช้ัน 
7) ซิงคลางหมอ 1 หลุม พรอมกอกนํ้าธรรมดา 
8) ช้ันวางของยึดผนัง 2 ช้ัน  ขนาด 1400X300 มม. 
9) โตะเตรยีมพรอมช้ันวางของดานลาง 1 ช้ัน ขนาด 800X700X850มม. 
10) ช้ันวางของเหนือโตะ 2 ช้ัน ขนาด 1800X300x(350X500) มม 
11) ช้ันวางของแบบซี่ 4 ช้ัน ขนาด 1700X500X1500 มม. 
12) ระบบดดูควันทอกาวาไนท พรอมมอเตอรดดูควัน 3000CFM ,ทอดักทกาวา
ไนท ขนาด 40X30 ซม. ยาว 8 เมตร VD ปรับแรงลมขนาด 40X30 ซม. 2 ชุด  อุปกรณ
ยึดมอเตอร กลองคอนโทรนมอเตอร+ระบบไฟจากมอเตอร ถึงกลองคอนโทรน 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
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1. วัตถุประสงค : เพ่ือใชในหองครัวของสถานศึกษา 
2. เหตุผลความจําเปน : สถานศึกษามีหองครัวท่ียังไมถูกสุขลักษณะ  
3.ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : มหีองครัวท่ีมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2559-2561) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา แนวทางการพัฒนา:
พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

          

 
ครุภณัฑคอมพิวเตอร       

  
โครงการติดตั้งอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 80,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการติดตั้งอินเตอรเน็ตและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  
ณ โรงเรียนอนุบาลอบต.เชิงทะเล อุปกรณกระจายสัญญาณ (รายละเอียด 
ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)  
1.อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด ขนาด 24 ชอง แบบ
ท่ี 1 ราคา 5,900 บาท จํานวน  2  ชุด  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง  
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 
2. อุปกรณกระจายสญัญาณไรสาย (Acces Point) แบบ
ท่ี 2  ราคา 23,00 บาท จํานวน  2  ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,g และ n ไดเปนอยางนอย 
- สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz หรือดีกวา 
- สามารถเขาหรสัขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย 
-  มีชองตอเช่ือมระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T   หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกวา 
- สามารถรบัสญัญาณขาเขาไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณ และสงสญัญาณขาออกไมนอย
กวา   2 ชองสัญญาณ (2x2 MIMO) 
 -  สนับสนุนการทํางานในลักษณะ Mesh Networking ภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11s ได 
 - สามารถบรหิารจดัการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
 โดยมีเหตผุล ดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใหโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทามี
สัญญาณอินเตอรเน็ตเพียงพอในการใชงาน 
2) เหตผุลความจําเปน:โรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทามี
สัญญาณ อินเตอรเน็ตไมเพียงพอ 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ:โรงเรียนอนุบาลฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรม บานบางเทา
มี การบริหารจัดการท่ีด ี 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศกึษา แนวทางการพัฒนา:
พัฒนาประสิทธิภาพทาง  การศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ......... โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

          

  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสาํนักงาน จํานวน 48,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก

จํานวน  3  เครื่อง  สําหรับสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
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คุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลกัษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
 - เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํไมนอยกวา 33 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอ
นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอ
นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษ ไดไมนอย
กวา 100 แผน  
โดยมเีหตผุล ดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใหสถานศึกษามีเครื่องพิมพเพียงพอในการใชงาน 
 2) เหตุผลความจําเปน : สถานศกึษามีเครื่องพิมพสําหรับการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
 3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี 
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)       นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน   การศึกษา แนวทางการ
พัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทาง การศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี  ......... โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

          

  
จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก จํานวน 23,700 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก
จํานวน  3  เครื่อง  สําหรับสถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียด ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559  
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
โดยมเีหตผุล ดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใหสถานศึกษามีเครื่องมือเพียงพอในการใชงาน 
2) เหตผุลความจําเปน : สถานศึกษามีเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีด ี
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)                     
นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทาง การศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี......... โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800  VA จํานวน 9,600 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800  VA จํานวน 3  เครื่อง   สําหรับ       
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สถานศึกษาในสังกัด (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2559ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร) คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที  
โดยมเีหตผุล ดังน้ี 
1)วัตถุประสงค:เพ่ือใหสถานศึกษามีเครื่องมือเพียงพอในการใชงาน 
2) เหตผุลความจําเปน:สถานศึกษามีเครื่องมือสําหรับการปฏบัิติงานไมเพียงพอ 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ:สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีด ี
ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)                     
นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา แนว
ทางการพัฒนา : พัฒนาประสิทธิภาพทาง การศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ......... โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายายเพ่ือซอมแซม บํารุงรักษา โครงสราง
ครุภณัฑขนาดใหญ ในความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ ซึ่งไมรวม ถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 1,420,000 บาท 

 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

  
โครงการแกไขปญหาขาดแคลนนํ้า จํานวน 70,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัหาถังเก็บนํ้า เครื่องปมนํ้า พรอมตดิตั้ง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาด
สุรินทร ปมนํ้าอัตโนมตัิแบบแรงดนัคงท่ี  มอเตอร 300 วัตต ระยะดูด 8 เมตร ระยะ
สง 20 เมตร ทอดูด 1 น้ิว  ทอจาย 1 น้ิว,ถังนํ้าลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ผลิตจาก
โพลีเอธีลิน มาตรฐาน มอก., ฐานวางถังคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดไมนอยกวา 2X 2 เมตร
ความสูงไมนอยกวา 1 เมตร เพ่ือจายนํ้าไปยังอาคารเรียนไดสะดวก (ตามแบบแปลน
ของ อบต.เชิงทะเล) ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียน
และ ประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานการศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิม
ศักยภาพ สถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  

      

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

  
คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 400,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสรุินทร  ทาสี
ภายนอก ภายในอาคาร, ปรับเปลีย่น/ซอมเหล็กดัดทาสีปองกันสนิม ทาสีเหล็กดัด /ประตู
เหล็ก , ก้ันหองเรียนชองทางเดิน (ตามแบบแปลนของ อบต.เชิงทะเล)โดยตั้งจายจากเงิน
รายได ซึ่งปรากฏในแผนงานการศกึษา (งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา แนวทางการพัฒนา:
พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูน
ความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรยีน  และอาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท. 0893.3/ว  3149 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2558) ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กมูการรมบานบางเทา จํานวน 550,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภมูิทัศนศนูยพัฒนาเด็กเล็กมูการรมบานบางเทา       



93 
 

ปรับระดับพ้ืนสนาม และจัดทําสนามหญาเทียม ปรับระบบระบายนํ้า ปรับระบบนํ้าตก  ทําบอ
ทราย(ตามแบบแปลนของ อบต.เชิงทะเล) ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา)นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดานการศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพ
สถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ......(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)  

  
จัดทํากันสาดพรอมราวกันตก จํานวน 300,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาจดัทํากันสาดโครงเหล็กมุงเมทัลชีทพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 71 ตารางเมตร พรอม
ราวกันตก พ้ืนท่ีไมนอยกวา 3 ตารางเมตร  อาคารโรงเรียนอนุบาลฯตามแบบแปลน
ของ อบต.เชิงทะเล)  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนา ดาน
การศึกษา แนวทางการพัฒนา:พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษา
และการเพ่ิมพูนความรู หนาท่ี ........ โครงการท่ี ...... (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งบเงินอุดหนุน รวม 2,856,000 บาท 

 
เงินอุดหนุน รวม 2,856,000 บาท 

 
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,856,000 บาท 

  

 - โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (รายการเงินอุดหนุน 
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  จํานวน  2,856,000  บาท เพ่ือจายเปน 
คาอาหารกลางวัน จัดสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1–ป.6 ขอมูลเด็ก ณ  
วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 จัดสรรในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  
สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)ไดแก โรงเรียน
บานบางเทา จํานวน 714 คน  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.3/
ว 3149  ลงวันท่ี 5  มิถุนายน 2558) ซึ่งปรากฏตามแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาเพ่ิมศักยภาพ
สถานศึกษา  หนาท่ี ........ โครงการท่ี .......(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

        ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 17,452,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเปน  

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 
2,582,00

0 
บาท 

 
งบบุคลากร รวม 

1,746,00
0 

บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 

1,746,00
0 

บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 

1,620,00
0 

บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 3 อัตราและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
ประเภทบริหาร เพ่ือจายใหแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      
หรือหัวหนาฝายราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ตามประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 71) พ.ศ. 2559 ลง
วันท่ี  7  เมษายน 2559 ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 736,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 246,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรือ
เวลาราชการ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 126,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ไดแก พนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับ

ตามระเบียบฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชสอย รวม 180,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 



96 
 

      

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซกัฟอก 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  
คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมา
บริการ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวของตามท่ี อบต. กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวน
กรณีท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรกัษาทรัพยสิน
เอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 310,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
จัดซื้อหรือจางพิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหาร
ท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง ผาปูท่ีนอน        

ปลอกหมอน หมอน ผาหม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษา
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้า
กลั่น นํ้ามันเบรค หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  
แกสหุงตม นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แกสหุงตม ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม  
แถบบันทึกเสียงและบันทึกภาพ (วีดีโอเทป, แผนซีดี) ท่ีบันทึกแลวและยังไมได
บันทึกมวนเทปรูปสหีรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดลอม) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง สาย
เคเบิล แปนพิมพ เมนบอรด แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะและประเภทขางตน  

ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวสาธารณสุข)(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 100,000 บาท 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภณัฑขนาด
ใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา
ซอมกลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียว
สาธารณสุข) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 

14,870,0
00 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 

7,930,00
0 

บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 

7,930,00
0 

บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 

2,100,00
0 

บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 6 อัตรา และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

 เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว  10,00.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 

5,200,00
0 

บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 29 อัตรา และเงินปรับปรุง

คาตอบแทนพนักงานจาง ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบรกิารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 620,000 บาท 

      
 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว  600,000.- บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
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คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

  
งบดําเนินงาน รวม 

5,415,00
0 

บาท 

   
คาตอบแทน รวม 

2,105,00
0 

บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 

1,700,00
0 

บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรอืจําเปนนอก
วันหรือเวลาราชการ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 255,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบล  ท่ีมีสิทธิไดรับเงินคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชสอย รวม 

2,220,00
0 

บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซกัฟอก คา
กําจัด สิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและ
เผยแพร คาลงทะเบียนตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

   
คาใชจายโครงการกีฬา/กิจกรรมตานยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ
ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดและบําบัดผูติด  หนาท่ี 100 โครงการท่ี 4 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)  

      

   
คาใชจายโครงการชุมชนรวมใจตานภัยเอดส จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ

วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุข
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และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง  การ
พัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปองกันรักษาควบคุมโรค
ระบาด หนาท่ี 82 โครงการท่ี 8 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   
คาใชจายโครงการชุมชนรวมใจปองกันและควบคุมโรคตดิตอ จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ  ตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง การ
พัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปองกันรักษาควบคุม โรค
ระบาด หนาท่ี 82  โครงการท่ี 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการตลาดปลอดสารเคม ี จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 - 2562) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง  การพัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและการปองกันรักษาควบคุม โรคระบาด หนาท่ี 82  โครงการ
ท่ี 10 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการพัฒนา กําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหนาท่ี 120 โครงการท่ี 5 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการฝกอบรมฟนฟูความรูหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาจัดซื้อวัสดุตางๆ คา
จัดซื้อชุดทดสอบ คาปายประชาสมัพันธ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560 - 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม  คุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนา:สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ การปองกันรักษาควบคุม
โรค หนาท่ี 81 โครงการท่ี 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการเมืองนาอยูตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560 - 2562) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสงเสรมิคณุภาพชีวิต แนวทาง  การพัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและการปองกันรักษาควบคุมโรคระบาด หนาท่ี 82  โครงการ
ท่ี 10 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการรณรงคและปองกันยาเสพตดิในชุมชน จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ
ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการ
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พัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการปองกัน
ปราบปรามยาเสพติดและบําบัดผูติดยาเสพตดิ หนาท่ี 99 โครงการท่ี 5 (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   
คาใชจายโครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนาท่ี 124 โครงการท่ี 5 (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ  ตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปองกันรักษาควบคุม โรค
ระบาด หนาท่ี -  โครงการท่ี - (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

   
คาใชจายโครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข  (งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง  การ
พัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการปองกันปราบปรามยาเสพติดและบําบัดผูตดิยาเสพ
ติด หนาท่ี 100 โครงการท่ี 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  

      

   
คาใชจายโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกนักเรียนและประชาชนท่ัวไป จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข    (งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป   (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง  การ
พัฒนา : สงเสริมสนับสนุนการปองกันปราบปรามยาเสพติดและบําบัดผูตดิยาเสพ
ติด หนาท่ี 100 โครงการท่ี 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายโครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน 450,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุวิทยากร คา
เชาเครื่องเสยีงฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทาง  การ
พัฒนา : สนับสนุนและสงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ หนาท่ี 86  โครงการ
ท่ี 13 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคล
ท่ีเก่ียวของตามท่ี อบต. กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาเดินทางคาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
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คาใชจายรานสะอาดอาหารปลอดภัย จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาจัดซื้อวัสดุตางๆ   คา
จัดซื้อชุดทดสอบ คาปายประชาสมัพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560 - 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนา:สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและ การปองกันรักษาควบคุม
โรค หนาท่ี 81 โครงการท่ี 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาใชจายสรางเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาสมนาคณุ
วิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560 -
 2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา : สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการปองกันรักษาควบคุมโรค
ระบาด หนาท่ี 83  โครงการท่ี 13 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวน
กรณีท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรกัษาทรัพยสิน
เอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี 
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ   ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาวัสดุ รวม 

1,090,00
0 

บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
จัดซื้อหรือ จางพิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง ผาปูท่ีนอน ปลอก

หมอน หมอน ผาหม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษา
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้า
กลั่น นํ้ามันเบรค หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน แกสหุง
ตม นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แกสหุงตม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท 

       เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร เชน ถุงมือแพทย สําล ีหรือผาพันแผลเวชภณัฑ       
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ตางๆ เครื่องมือแพทย แอลกอฮอล นํ้ายาตางๆ เคมภีัณฑ นํ้ายากําจัด
ยุง ทรายอะเบท ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แถบ
บันทึกเสียงและบันทึกภาพ (วีดีโอเทป, แผนซีดี) ท่ีบันทึกแลวและยังไมไดบันทึก
มวนเทปรูปส ีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ถุง

เทา หมวกเข็มขัด หมวก ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผน หรือจานบันทึกขอมูลเทป
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง สายเคเบิล
แปนพิมพ เมนบอรด แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะและประเภทขางตน ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

  
งบลงทุน รวม 

1,525,00
0 

บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 

1,525,00
0 

บาท 

   
ครุภณัฑสาํนักงาน       

   
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานปดทึบ จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานปด
ทึบ ขนาด 915 ? 457 ?1,830 มม. จํานวน 2 ตู “เปนครุภณัฑท่ีไมปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภฑัณของสาํนักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือ
ราคาท่ีเคยซื้ออยางประหยัดฯ โดยมีเหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เก็บเอกสาร 
2)เหตผุลความจําเปน: เน่ืองจากครุภัณฑดังกลาวมีไมเพียงพอ 
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : เอกสารไมชํารดุสญูหาย 
เพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารของกองสาธารณสุข ซึ่งปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความเช่ือมั่นใหแก
นักทองเท่ียวและประชาชน แนวทางการพัฒนา : สงเสรมิการพัฒนาการจัดการ
บริหาร หนา 137 ขอ 56  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

      

   
คาจัดซื่อเครื่องโทรสาร จํานวน 20,000 บาท 

      
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่องเปนเครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดาชนิดตั้งโตะ แบบระบบ Laser สามารถรับ-สงเอกสารตาม
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มาตรฐาน  ความเร็วในการสงเอกสารไมเกิน 6 วินาทีตอแผน    “เปนครุภณัฑท่ีไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภุัฑณของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552" จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคา
ทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั” 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือรับ –สงเอกสาร 
2)เหตผุลความจําเปน : เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : รับ-สงเอกสาร รวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพ   
 ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชนแนวทางการพัฒนา : สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการบริหาร หนา 137 ขอ 57  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   
ครุภณัฑการศึกษา       

   
คาจัดซื้อหุนจําลองการชวยฟนคืนชีพผูใหญ-แบบครึ่งตัว จํานวน 25,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อหุนจําลองการชวยฟนคืนชีพผูใหญ-แบบครึ่งตัว มีขนาดและ
ลักษณะภายนอกคลายคนจริงๆ ใชในการฝกหัดและการสอนชวยชีวิตฉุกเฉิน โดย
วิธีเปาปากและนวดหัวใจ(CPR) จํานวน 1 ตัว  "เปนครุภณัฑท่ีไมมปีรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552" จึง
ขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซือ้ในราคาทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยาง
ประหยดัโดยมีเหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการฝกปฏิบัติการชวยชีวิตผูปวยอุบัตเิหตแุละฉุกเฉินได
อยางมีประสิทธิภาพ  
2) เหตผุลความจําเปน : เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
3) ประโยชนท่ี อบต.จะไดรับ : ผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)  
นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความ
เช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชน แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการบริหาร หนา 136 ขอ 52  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ       

   
คาจัดซื้อเครื่องรับวิทย ุ จํานวน 240,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องรับวิทยุ จํานวน 20 เครื่อง วิทยุสื่อสารมือถือ 
ชนิด VHF/FM กําลังสง 5 วัตต “เปนครุภณัฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัฑณของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ)จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยัด โดย
มีเหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงาน และการสื่อสารท่ี
รวดเร็วในพ้ืนท่ีรัศมีการปฏิบัติงาน เน่ืองจากสามารถ สั่งการไดพรอม ๆ กันในเวลา
เดียวกัน 
2)เหตผุลความจําเปน : มีอุปกรณไมเพียงพอ   
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอประสานงาน การ
ปฏิบัติงาน อยางรวดเร็ว  
ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
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อ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชน แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการบริหาร หนา 137 ขอ 58  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

   
ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร       

   
คาจัดซื้อกลองถายรูป จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อกลองถายรูป จํานวน 1 ตัว ความละเอียดไมนอย
กวา 14 ลานพิกเซลหนวยความจาํไมนอยกวา 4 กิกะไบต “เปนครภุัณฑท่ีไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภุัฑณของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552"  จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคา
ทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดั  โดยมีเหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการถายภาพออกปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2)เหตผุลความจําเปน : เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : สามารถเก็บภาพเพ่ือรวบรวมเปนกิจกรรม 
ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชนแนวทางการพัฒนา : สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการบริหาร หนา 136 ขอ 55  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
ครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       

   
คาจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินแอมบูเลนซ  ประจํารถพยาบาลกูชีพ จํานวน 200,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อรถเข็นฉุกเฉินแอมบูเลนซประจํารถพยาบาลกูชีพ ปรับน่ัง-
นอนได ขนาด 50x180x80 เซนติเมตร จํานวน 2 คัน และ
ขนาด 44.5x193x81 เซนติเมตร จํานวน 1 คัน ทําดวยสแตนเลสสามารถปรับ
ในทาน่ังและนอน แบบสูงไดต่ําได เบาะนอนหนา 2 น้ิว ทําดวยฟองนํ้า หุมหนัง
เทียม ลอขนาด 5 น้ิว จํานวน 6 ลอมีราวเตียงสองขางและเข็มขัดตวั
ผูปวย จํานวน 2 เสน “เปนครภุณัฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ
ของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาทองตลาด หรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยาง
ประหยดั”โดยมีเหตุผลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการออกปฏิบัติการชวยชีวิตผูปวยอุบัตเิหตุและฉุกเฉินได
อยางมีประสิทธิภาพ  
2)ความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เปนอุปกรณเฉพาะรถพยาบาลกูชีพ 
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : ผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาการสราง
ความเช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชนแนวทางการพัฒนา : สงเสริมการ
พัฒนาการจัดการบริหาร หนา 136 ขอ 51  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

      

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 

1,000,00
0 

บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ (ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 4,234,080 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยก
เปน  
แผนงานสังคมสงเคราะห 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 
3,709,08

0 
บาท 

 
งบบุคลากร รวม 

2,868,18
0 

บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 

2,868,18
0 

บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 

1,967,64
0 

บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 6 อัตรา  และเงินปรับปรุง

เงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว  6,660.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํ
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร เพ่ือจาย
ใหแกผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินเรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 781,080 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,800 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 70,800.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 790,900 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 90,000 บาท 
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คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ   ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) (กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตาม

ระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชสอย รวม 420,500 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 75,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน         คา
โฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบ้ียประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแขงขัน การจัด
นิทรรศการตางๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คารถประชาสมัพันธ คา
ดอกไมพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 105,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ี
เก่ียวของตามท่ี อบต.กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ี
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบรหิาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลัย จํานวน 2,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา คาพานพุมประดับ

ดอกไม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 188,500 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ กรณี
เปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห) (กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
คาวัสดุ รวม 280,400 บาท 

  
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 28,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ  หมึก ดนิสอ ปากกา ไมบรรทัด สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ นํ้าดื่ม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสงัคม) 

      

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,500 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด มุง ผาปูท่ีนอน ปลอก

หมอน หมอน ผาหม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้ากลั่น นํ้ามันเบรก หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,900 บาท 

    

 -ประเภทรถยนตน่ังธรรมดา 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นรถยนตสวนกลางหมายเลข
ทะเบียน  กฉ 9644 เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
จารบี แกสหุงตม จํานวน 37,200 บาท ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 
 
-ประเภทรถโดยสารขนาด 10-15 ท่ีน่ัง 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่นรถยนตประเภทโดยสารขนาด 10-15 ท่ี
น่ัง   เชน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซนิ นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี   แกสหุง
ตม จํานวน 37,200 บาท ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล เทป บันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ หมึกพิมพ สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอรและอิงเจต แปนพิมพ กระดาษตอเน่ือง แผนกรองแสง สาย
เคเบิล เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห)(กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

 
งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 50,000 บาท 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกตหิรือคาซอม
กลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห) (กองสวัสดิการสังคม) 

      

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 525,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 525,000 บาท 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายโครงการผูสูงวัย สุขใจ สามัคค ี จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาเชาเกาอ้ี เครื่องเสียง เวที และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการ  ซึ่ง
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิ
สนับสนุนทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หนาท่ี 117 โครงการท่ี 20 (กองสวัสดิการสังคม) 
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จัดตั้งชมรมผูสูงอายตุําบลเชิงทะเล จํานวน 25,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี 90 โครงการท่ี 14 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
เชิดชูคนตนแบบ จํานวน 35,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน  คาปายประชาสัมพันธ  คา
จัดทําโลประกาศเกียรติคณุ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการ  ซึ่งปรากฏ
ตามแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิ
สนับสนุนทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หนาท่ี 117 โครงการท่ี 22 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท 

    

 พ่ือจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรมในโครงการ เชน  คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาเกาอ้ี  เครื่อง
เสียง  เต็นท คาตอบแทนวิทยากร และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการ  ซึ่ง
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน  หนาท่ี 90 โครงการ
ท่ี 11   (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
วันปใหมไทยและวันผูสูงอาย ุ จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน  คาปาย
ประชาสมัพันธ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาเกาอ้ี  เครื่อง
เสียง  เต็นท และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของในการจัดทําโครงการ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (25 ุ
60-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หนาท่ี 117 โครงการท่ี 19 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
สงเคราะหผูพิการ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการสงเคราะหผูพิการ ใหไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี 88 โครงการท่ี 4  (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
สงเคราะหผูสูงอาย ุ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการสงเคราะหผูสูงอายุ ใหไดรบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (25 ุ60-2562) ยุทธศาสตรดาน
สงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี 88 โครงการท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
สนับสนุนศูนยสวัสดิการผูสูงอายุ อบต.เชิงทะเล จํานวน 15,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน จัดซื้อวัสดอุุปกรณในการ       
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ดําเนินงานของศูนยสวัสดิการผูสูงอายุ อบต.เชิงทะเล เชน หูฟง ไมเทา ไมค้ํายัน และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี 92 โครงการท่ี 21 (กองสวัสดิการสังคม 

        



 

 

 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 43,590,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 
14,219,0

00 
บาท 

 
งบบุคลากร รวม 

6,077,60
0 

บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 

6,077,60
0 

บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 

3,320,50
0 

บาท 

    

 -เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว  1,574,700.-  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 4 อัตรา   และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
-เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  1,714,700.-  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 7 อัตรา   และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 94,800 บาท 

    

 - เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 15,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองชาง)  
-เงินคาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร ตั้งไว 67,200.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ผูบริหารตามระเบียบฯ ในอัตราเดอืนละเทากับอัตราเงินประจําตาํแหนงท่ีไดรับ เพ่ือจาย
ใหกับผูอํานวยการกองชาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองชาง) 
-เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบลตั้งไว  7,600.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 211,200 บาท 

    

 -เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว 151,200.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงประเภทบรหิาร เพ่ือจาย
ใหแก ผูอํานวยการกองชาง และหวัหนาฝาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
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จังหวัดภูเก็ต  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับท่ี 71) พ.ศ. 2559  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
-เงินประจําตําแหนง  ตั้งไว  60,000.-  บาท   
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล ท่ีไดรับเงินประจาํตําแหนง
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประเภทบริหาร เพ่ือจาย
ใหแก ผูอํานวยการกองผังเมือง และหัวหนาฝาย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดภูเก็ต  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 71) พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

  
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 236,800 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาจางประจําป  ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 

1,984,50
0 

บาท 

    

 -คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  431,300.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองชาง) 
-คาตอบแทนพนักงานจาง  ตั้งไว  1,553,200.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 12 อัตรา  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 229,800 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง   ตั้งไว  70,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองชาง) 
-เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง   ตั้งไว  159,800.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 

5,282,00
0 

บาท 

  
คาตอบแทน รวม 660,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 140,000 บาท 

    

 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตั้งไว 90,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางและผูควบคุมงาน
กอสราง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การบริหารพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2538 โดยตั้งงบประมาณ
รวมแลวไมเกินรอยละ 1 ของคากอสรางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0318/ว
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87 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2544  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตั้งไว 50,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางและผูควบคุมงาน
กอสราง เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การบริหารพัสดุของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2538 โดยตั้งงบประมาณ
รวมแลวไมเกินรอยละ 1 ของคากอสรางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0318/ว
87 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2544  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 330,000 บาท 

    

 -คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 30,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏบัิตงิานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรอืเวลาราชการ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 300,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลท่ีมสีิทธิไดรับคาเชาบาน   ตามระเบียบ

ฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กอง
ชาง) 

      

  
เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 90,000 บาท 

    

 -เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 50,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองชาง) 
-เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 40,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
คาใชสอย รวม 

3,220,00
0 

บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 

2,360,00
0 

บาท 

    

 -เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางใด อยางหน่ึง เชน คาขุดลอกคู
ระบายนํ้า คาขุดลอกคตูางๆ คาธรรมเนียมสอบเขตและรังวัดท่ีดินคาธรรมเนียม
ตางๆ ฯลฯ ตั้งไว 2,000,000.- บาท ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
-เพ่ือจายเปนคาเชารถยนตสวนกลาง(รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซ ีขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ(CAB) ตั้งไว 160,000.-
 บาท จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณโดยจัดเชาดวยเหตุผลดังน้ี  
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีเครื่องมอืเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
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2)เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากตองใชในการวัดระยะในพ้ืนท่ีท่ีเขาวัดระยะไดยาก  
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ : ทําใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ประหยดัเวลาใน
การทํางานและตรวจสอบงาน 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 137 โครงการท่ี 65 (กอง
ชาง) 
 
-เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบ็หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาซกัฟอก คาเชา
ทรัพยสิน  คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ  คาจัดทํา ติดตั้งปาย ตีเสน
จราจร  คาจางเหมาบริการตาง ฯลฯ ตั้งไว 200,000.- บาท  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ    และชุมชน) (กองผังเมอืง) 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 220,000 บาท 

    

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 120,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ีอบต.
กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 100,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงาจาง บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเก่ียวของตามท่ี อบต.
กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองผังเมือง) 

      

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท 

    

 -คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว  300,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ กรณเีปนการ
จางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคการปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี 
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ    ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
 
-คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ตั้งไว   300,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ กรณเีปนการ
จางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคการปกครองสวน
ทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัต ิดังน้ี  
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ    ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
คาเบ้ียเลี้ยงพยาน จํานวน 40,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาเบ้ียเลี้ยงพยานหรอืหรือผูตองหา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม

ทดแทน เงินชวยเหลือพนักงานหรอืลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
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เคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 

  
คาวัสดุ รวม 

1,402,00
0 

บาท 

  
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 80,000 บาท 

    

 -วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 50,000.-  บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการปฏิบัติงาน  เชน กระดาษ     เครื่อง
เขียน สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ เครื่องคํานวณเลข นํ้าดื่ม แฟมเก็บ
เอกสาร ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองชาง) 
 
-วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  30,000.-  บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องใชสํานักงานท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด เครื่องเขียน  สิ่งพิมพท่ีไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ  เครื่องคํานวณเลข นํ้าดื่ม แฟมเก็บเอกสารฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงาน เคหะและชุมชน (งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 60,000 บาท 

    

 - วัสดุไฟฟาและวิทย ุ ตั้งไว  10,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย ุเชน สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟาพรอมเสาหรือ
กาน ฟวส หมอแปลงไฟฟา ไมโครโฟน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ ฯลฯ เพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงานภายในท่ีทําการและสถานท่ีซึ่งเปนทรัพยสินของ อบต.  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
- วัสดุไฟฟาและวิทย ุ ตั้งไว  50,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย ุเชน สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟาพรอมเสาหรือ
กาน ฟวส หมอแปลงไฟฟา ไมโครโฟน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ ฯลฯ เพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงานภายในท่ีทําการและสถานท่ีซึ่งเปนทรัพยสินของ อบต.  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาด ถวย ชาม แกว

นํ้า ชอนสอม ผงซักฟอก ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 

      

  
วัสดุกอสราง จํานวน 350,000 บาท 

    

 - วัสดุกอสราง   ตั้งไว   250,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน แอสฟลทติกสําเรจ็รูป หินคลุก  ไม
ส ีกระเบ้ือง ตะปู คอน คีม สวาน เลื่อย ทอนํ้าและอุปกรณ
ประปา ทราย ปูน ซีเมนต ฯลฯ   ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
- วัสดุกอสราง   ตั้งไว   100,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน แอสฟลทติกสําเรจ็รูป หินคลุก ไม
ส ีกระเบ้ือง ตะปู คอน คีม สวาน เลื่อย ทอนํ้าและอุปกรณ
ประปา ทราย ปูน ซีเมนต ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 550,000 บาท 

    

 -วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  50,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ เชน แบตเตอรี ่ ยางนอก ยาง
ใน เพลา นํ้ากลั่น ตลับลูกปน หัวเทียน นํ้ามันเบรก หมอนํ้ารถยนต ฟลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
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ชุมชน) (กองชาง) 
-วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  500,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการซอมแซม
และบํารุงรักษายานพาหนะ เชน  แบตเตอรี ่ ยางนอก  ยางใน  เพลา  ตลับลูกปน  หัว
เทียน  นํ้ากลั่น  นํ้ามันเบรก  หมอนํ้ารถยนต ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 142,000 บาท 

    

 -วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว  42,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซล แกสหุงตม นํ้ามันจาร
บี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน) (กองชาง) 
-วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว   100,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน  นํ้ามันดเีซล  นํ้ามันเบนซิน      นํ้ามัน
เตา  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี  แกสหุงตม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปกและสัตวนํ้า นํ้าเช้ือพันธุสัตว วัสดเุพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 

      

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรขาวสารกิจการและขาวสารของอบต.  เชน พูกันและ
ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ,แผนซีด ี)ท่ี
บันทึกแลวและยังไมบันทึก มวนเทป วารสาร รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย
ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กอง
ชาง) 

      

  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็ม

ขัด หมวก ผาผูกคอ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองชาง) 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท 

    

 -วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  100,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร สานเคเบ้ิล กระดาษตอเน่ือง  แผนกรอง
แสง แปนพิมพ เมนบอรด เมาส แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ   ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองชาง) 
-วัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  20,000.- บาท เพ่ือจายเปนคาวัสดุท่ีใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  หวัพิมพ หรือแถบ
พิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  ตลับผง  หมึก  สําหรับเครื่องพิมพ  แบบ
เลเซอร  แปนพิมพ  กระดาษตอเน่ือง  แผนกรองแสง  สายเคเบิล  เมนบอรด  เมาส  แผน
งวงจรอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะวัสดุแตละประเภท   ซึ่งปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 
      



117 
 

 
งบลงทุน รวม 

2,859,40
0 

บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 209,400 บาท 

  
ครุภณัฑสาํนักงาน       

  
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานระดับ 3-5  จํานวน 3 ตัว จํานวน 9,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิง หนังพีวีซี มีเทาแขน 
และมลีอหมุน ขนาดความไมนอยกวากวาง0.55เมตร  ความลึกไมนอยกวา0.55  ความสูง
ไมนอยกวา0.84เมตร  (เปนครุภณัฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของ
สํานักงานงบประมาณ เพ่ือถือใหเปนไปตามหนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552  จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาทองตลาดหรอืราคาท่ีเคยจดัซื้ออยาง
ประหยดัฯ)  
1) วัตถุประสงค : สําหรับเปนท่ีปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีกองชาง 
2) เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากยังไมมีโตะน่ังปฏิบัติงาน 
3) ประโยชนท่ี อบต.ไดรับ : ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวเคหะและชุมชน(กอง
ชาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการพัฒนาการจดัการการบรหิาร หนา 131 โครงการ
ท่ี 31 

      

  
คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-5   จํานวน 3 ตัว จํานวน 17,400 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 3 ตัว ขนาดกวาง ไมนอย
กวา 0.75 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.50 เมตร ความสูงไมนอยกวา 0.70 เมตร (เปนครุภณัฑ
ท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงานงบประมาณ เพ่ือถือใหเปนไปตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  จึงขออนุมัติจัดซื้อใน
ราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ)  
1) วัตถุประสงค : สําหรับเปนท่ีปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีกองชาง 
2) เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากยังไมมีโตะน่ังปฏิบัติงาน 
3) ประโยชนท่ี อบต.ไดรับ : ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวเคหะและชุมชน(กอง
ชาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการพัฒนาการจดัการการบรหิาร หนา 131 โครงการ
ท่ี 31 

      

  
คาจัดทําช้ันวาง/เก็บแบบแปลนท่ีขออนุญาต จํานวน 1 ชุด จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัทําช้ันวางเอกสารและอุปกรณตางๆ จํานวน  1 ชุด ชุด
ละ 50,000 บาท  เปนโครงเหลก็พ้ืนแผนวีวาบอรดเปนทรงรูปตัว
ยู จํานวน 1 ชุด แบงเปน 3 ช้ิน ดงัน้ี  ช้ินท่ี 1  กวาง 0.70
เมตร ยาว 12.20 เมตร ลึก 0.70 เมตร  สูง 2.44 เมตร  เปนทรงรูปตัว
ยู จํานวน 1 ชุด จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณในการจางเหมาดวยเหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใหมีเครื่องมอืเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
2)เหตผุลความจําเปน :เพ่ือใชเปนท่ีจัดเก็บเอกสารแบบแปลนของกองชาง  
3)ประโยชนท่ี อบต.จะไดรบั : ทําใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน เก็บรักษาเปน
หมวดหมู คนหาไดงาย 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจัดการบริหาร หนาท่ี 130 ลาํดับท่ี 26(กองชาง) 

      

  
ครุภณัฑคอมพิวเตอร       

  
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท 
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 เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง  เปนเงิน 16,000.-
บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร
ประจําป พ.ศ.2559) คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลางไมนอยกวาสองแกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.3 GHZ หรอืดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไมนอยกวา 100GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD –RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base –
 T  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1   และมีขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว จํานวน 1 หนวย โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือมีไวสําหรบัใช งานตางๆภายในหนวยงาน   
2) เหตผุลความจําเปน :  เน่ืองจากครุภณัฑท่ีใชอยูปจจุบันใชงานมานานแลว ประสิทธิภาพ
ในการใชงานลดลงและมีไมเพียงพอ 
3) ประโยนชท่ี อบต.จะไดรับ :เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสรมิการพัฒนาการจดัการการบรหิาร หนา 119 โครงการ
ท่ี 32 

      

  
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 17,000 บาท 

    

 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี จํานวน  1 เครื่อง 
เปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง  ตั้ง
ไว  17,000  บาท  (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอรประจําป  พ.ศ. 2559)  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED   
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา  190 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกวา  จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600  dpi  
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํไมนอยกวา 22 หนาตอนาที  
- มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา 22 หนาตอนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา  และสี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไมนอยกวา 1,200x1200 dpi  
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา 
- สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอรเซ็นต 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา  250  แผน 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
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1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชสําหรับพิมพงานตาง ๆภายในหนวยงาน 
2) เหตผุลความจําเปน : เน่ืองจากครุภณัฑท่ีใชในปจจุบันใชงานมานานแลว  ประสิทธิภาพ
ในการใชงานลดลงและมีไมเพียงพอ 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั :  เพ่ิมความประสิทธิภาพในการพิมพงานมากยิ่งข้ึน    
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  แนวทางการ
พัฒนา  สงเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หนาท่ี.......    โครงการท่ี...........  (กองผัง
เมือง) 

            

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 100,000 บาท 

    

 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ 
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน) (กองผังเมือง) 

      

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 

2,650,00
0 

บาท 

  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

   
เปนคาโครงการตดิตั้งปายซอยในพ้ืนท่ี หมูท่ี 3 จํานวน 200,000 บาท 

 

  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

   
โครงการซอมแซมฝาตะแกรงเหลก็คูระบายนํ้าและ คสล.ถนนและซอยในพ้ืนท่ี อบต.เชิงทะเล จํานวน 750,000 บาท 

    

 -เพ่ือจายเปนคาโครงการซอมแซมฝาตะแกรงเหล็กคูระบายนํ้า หมูท่ี 1 - หมูท่ี 6โดยมีขนาด
และจํานวน ดังน้ี 
1 ขนาด 0.59 x 0.79 เมตร จํานวน 100 ฝา 
2. ขนาด 0.49 x 0.79 เมตร จํานวน 30 ฝา 
3. ขนาด 0.35 x 0.35 เมตร จํานวน 10 ฝา 
4. ขนาด 0.70 x 1.12 เมตร จํานวน 5 ฝา 
5. ขนาด 0.69 x 0.79 เมตร จํานวน 5 ฝา 
6. ขนาด 1.00 x 1.30 เมตร จํานวน 5 ฝา 
7. ขนาด 1.15 x 1.15 เมตร จํานวน 5 ฝา 
8. ขนาด 0.39 x 0.39 เมตร จํานวน 5 ฝา 
ตามแบบแปลนเลขท่ี 001/2560  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 750,000บาท 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-2562)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2559 ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาการจัดการการ
บริหาร หนา 119 โครงการท่ี 32 

      

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,700,00

0 
บาท 

    

 -คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,500,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    (รายจายท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุงท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ)  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน ) (กองชาง) 
-คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 200,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง   (รายจายท่ีเกิดข้ึน
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เน่ืองจากการปรับปรุงท่ีดินหรือสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชเปนการซอมแซมตามปกติ) ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน) (กองผังเมือง) 

งานไฟฟาถนน รวม 
3,253,10

0 
บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 200,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา  คาปกเสาพาดสาย  คาติดตั้งหมอ
แปลง  เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา คาจางเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเตมิ  คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม
กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) (กองผังเมือง) 

      

  
คาวัสดุ รวม 400,000 บาท 

  
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 400,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย ุ เชน  ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา  เทปพัน
สายไฟฟา  สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิสซไฟฟา หลอดไฟฟา  โคมไฟฟา เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับเครื่องเสยีง วิทยุสื่อสาร เครื่องรับโทรทัศนและอุปกรณ
ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) (กองผังเมือง) 

      

 
งบลงทุน รวม 

1,650,00
0 

บาท 

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 

1,650,00
0 

บาท 

  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

  
โครงการติดตั้งไฟฟาประดับประตมิากรรมบริเวณซอยสุรินทร 4 หมูท่ี 3 จํานวน 850,000 บาท 

    

 เพ่ือเปนคาติดตั้งเสาไฟประติมากรรมรูปมังกร  จํานวน 6 ตน  โดยใช
หลอด  LED  ขนาด 40 วัตต  บรเิวณซอยสุรินทร 4 ถึง ซอยสุรินทร 2  หมูท่ี 3  ซึ่งประกฎ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง ปรับปรุงติดตั้ง พัฒนาระบบ
จราจรและไฟฟาสาธารณะ หนาท่ี   โครงการท่ี  (กองผังเมือง) 

      

  
โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ จํานวน 800,000 บาท 

    

 เพ่ือเปนคาปรับปรุงไฟฟาสาธารณะโคมไฟสองสวางแบบเมทัลฮาไลท ขนาด 250 วัตต  
จํานวน 60 ชุด  ในบริเวณถนนศรีสุนทร  ตั้งแตซอยบางเทา 1 ถึงสุดเขต อบต.เชิงทะเล    
ซึ่งประกฎในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทาง ปรับปรุงติดตั้ง พัฒนาระบบ
จราจรและไฟฟาสาธารณะ หนาท่ี   โครงการท่ี  (กองผังเมือง) 

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 

1,003,10
0 

บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 

1,003,10
0 

บาท 

  
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 

1,003,10
0 

บาท 

 
      
งานสวนสาธารณะ รวม 790,000 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 600,000 บาท 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองชาง) 
      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กอง
ชาง) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 30,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานสวน

ตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวัน
หรือเวลาราชการ   ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองชาง) 

      

  
คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาดูแลสวนสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล      เชิง

ทะเล และคาจางเหมาบริการตางๆฯลฯ ซึ่งปรากฏ  ในแผนงานเคหะและชุมชน(งาน
สวนสาธารณะ ) (กองชาง) 

      

  
คาวัสดุ รวม 130,000 บาท 

  
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช เมล็ดพันธุพืช สปริงเกอร ฯลฯ       ซึ่งปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)  (กองชาง) 
      

  
วัสดุสนาม จํานวน 50,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดสุนาม เชน โตะ เกาอ้ี มาน่ังหิน เปล เตียงสนาม ฯลฯ          ซึ่งปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน   (งานสวนสาธารณะ) (กองชาง) 
      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะวัสดุแตละประเภท              ซึ่งปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ) (กองชาง) 
      

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 
11,850,0

00 
บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 

11,850,0
00 

บาท 

  
คาใชสอย รวม 

11,850,0
00 

บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 

11,850,0
00 

บาท 

    

 คาธรรมเนียมการกําจัดขยะใหแกเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งไว 4,000,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมการกําจดัขยะใหแกเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา กําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หนาท่ี 118 โครงการท่ี 4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 
-คาจางเหมาเก็บขนขยะภายในเขต อบต.เชิงทะเล  ตั้งไว 7,000,000.- บาท  
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เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเก็บขนขยะภายในเขต อบต.เชิงทะเล ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา กําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หนาท่ี 118 โครงการท่ี 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 
- คาจางเหมาเก็บขยะเศษอาหารบริเวณถนนสายหลักศรสีุนทร,ถนนสายปาสัก  
ตั้งไว 250,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายจางเหมาเก็บขนขยะเศษอาหารบริเวณถนนสายหลักศรีสุนทร,ถนนสาย
ปาสัก  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข    (งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุข
อ่ืน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป   (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม    แนวทางการพัฒนากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล หนาท่ี 118 โครงการท่ี 3    (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 
13,478,5

00 
บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 

9,960,00
0 

บาท 

  
คาใชสอย รวม 

8,000,00
0 

บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 

8,000,00
0 

บาท 

    

 - คาใชจายโครงการจางดาํเนินการดูแลบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเปน
เงิน 8,000,000.- บาท เพ่ือจายเปน คาจางเหมาเอกชนบริหารจัดการและบํารุงรักษา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ทอดักนํ้าเสีย รวมท้ังบํารุงรักษาสถานีสูบนํ้าโรงบําบัดนํ้าเสีย   ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
คาสาธารณูปโภค รวม 

1,960,00
0 

บาท 

  
คาไฟฟา จํานวน 

1,960,00
0 

บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคากระแสไฟฟาสถานีบําบัดนํ้าเสียหาดสรุินทร หาดบางเทา(ขุมนํ้าโตะอีดขิง)

และสถานียอย 7 สถานี  ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบําบัดนํ้าเสีย) (กองชาง) 
      

 
งบลงทุน รวม 

3,518,50
0 

บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 

3,518,50
0 

บาท 

  
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง       

  
จัดซื้อรถบรรทุกเครนชนิด 6 ลอ ติดตั้งเครนรับไฮโดรลิค จํานวน 1 คัน จํานวน 3,500,00

0 
บาท 

    

 -เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกเครนชนิด 6 ลอ ติดตั้งเครนลับไฮโดรลิคจําน
วน 1 คัน ราคา 3,500,000 บาท โดยยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา 10ตัน / เมตร เปน
เครื่องยนตดเีซลมีกําลังไมนอยกวา 200 แรงมา จํานวน 1 คัน  เน่ืองจากเปนครุภณัฑท่ีไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของสํานักงานงบประมาณ เพ่ือถือใหเปนไปตาม
หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  จึงขออนุมัติจัดซื้อใน
ราคาทองตลาดหรือราคาท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ)  
ลักษณะท่ัวไป   
 - เปนรถยนตบรรทุกติดเครน ชนิด 6 ลอ ตอนหนาเปนตัวเกงหนาสั้นมีประต ู2 บาน
ลอ็ค น่ังปฏิบัติงานได 3 ท่ีน่ัง รวมท้ังพนักงานขับรถ หลังหัวเกงตดิตัง้เครนพับไฮดรอลิก ยก
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นํ้าหนักไดไมนอยกวา 10ตัน / เมตร เครื่องยนตดีเซลมีกําลังไมนอย
กวา 200 แรงมา กระบะเหล็กเปด 3 ดาน ความยาวไมนอยกวา 4 เมตร พรอมอุปกรณครบ
ชุด 
เครื่องยนต       
-  เปนรถยนตบรรทุกรุนใหม ชนิด 6 ลอ มีนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ( G.V.W ) ไมนอย
กวา 1,5000 กิโลกรัม                       
- เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 6 จังหวะ จํานวนแรงมาไมนอยกวา 200 แรงมา ระบายความรอน
ดวยนํ้า            
- ความจุกระบอกสบูไมนอยกวา 7,600 ซซ ี
- เกียรเปนแบบกระปุก มีเกียรเดนิหนา 5 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร 
- ระบบพวงมาลัยขวา เปนแบบลกูปนหมุนเวียน มีระบบไฮดรอลคิชวยผอนแรง 
- เครื่องยนตตองไดรับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. 2315  2549 (ยูโร 3 ) 
- ระบบไฟสองสวางครบถวนตามตามกฎหมายจราจรทุกประการ 
เครนไฮดรอลิค 
-เปนเครนใหมชนิดพับเก็บไดหลังเกง  สามารถยกนํ้าหนักไดไมนอยกวา 10ตัน/เมตร 
-เปนยี่หอ / รุน ท่ีมีตัวแทนจําหนายและมีอะไหลพรอมศูนยบริการหลังขาย 
-เปนเครนพับไฮดรอลิค ท่ีไดรบัการออกแบบทดสอบและผลิตท่ีคณุสมบัติตาม
มาตรฐานสากลENและมาตรฐานISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองคุณภาพท่ีเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
ลักษณะการทํางานของเครน 
-มีขาหยั่งระบบไฮดรอลิคแบบอิสระ ท้ัง 2 ขาง สามารถดึงยดืออกดานขางดวยมือและยืดลง
หยั่งกับพ้ืนดวยระบบไฮดรอลิค 
-ฐานเครนเปนแบบเหล็กหลอช้ินเดียวมีระบบการหมุนฟนเฟอง (rackandpinion) หมุนรอบ
ตัวไดไมนอยกวา 400 องศา หมนุไดท้ังซายและขวา จุดหยุดหมุนอยูดานหนาของตัวรถ 
-มีชุดควบคุมเหมือนกันท้ัง 2 ดานของเครน (Cross Mounted Control) ติดตั้งท่ีฐานเครน
สามารถสั่งงานไดไมนอยกวา 6 ฟงคช่ัน โดยกานควบคุมการทํางานเรียงตัวอยูในแนวระนาบ
(Horizontal) งายตอการใชงานท้ังสองดานของเครน 
-แขนยกทอนปลายเปนแบบยดืเขา – ออก (Telescope) ทํางานโดยระบบไฮดรอลคิ ไมนอย
กวา 3 ทอน(Section) ยืดไดไมนอยกวา 9.5 เมตร 
-ประสิทธิภาพในการยกไมนอยกวา 10 ตัน/เมตร 
-แรงดันนํ้ามันไฮดรอลิค ในระบบเครนไมนอยกวา 30Mpa 

    

 -ปมไฮดรอลิคเปนแบบลูกสูบ สามารถจายนํ้ามันไฮดรอลิค ไดไมนอยกวา 45ลิตร / นาที 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค : สําหรับเปนท่ีปฏิบัติงาน ของงานบําบัดนํ้าเสยีกองชาง 
2) เหตผุลความจําเปน :  เน่ืองจากยังไมมีอุปกรณในการยกฝาตะแกรงงานบําบัดนํ้าเสีย 
3) ประโยชนท่ี อบต.ไดรับ :   ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบําบัดนํ้าเสีย(กองชาง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการ
พัฒนาการจัดการการบริหาร หนา 131 โครงการท่ี 31 

      

  
ครุภณัฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย       

  
จัดซื้อเครื่องวัดออกซเีจนในนํ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,500 บาท 

    

 เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในนํ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
1. ควบคุมการทํางานระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
2.โพรบเปนแบบเซลลกัลวานิค สามารถทําการคาลเิบรทไดท้ังแบบจุดเดยีวและสองจุด คือ
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สามารถคาลเิบรทได  ท้ังในนํ้ายาศูนยและหรือในอากาศก็ได 
3. แสดงผลการจัดเปนตัวเลขบนจอ LED 
4.มีระบบชดเชยอุณหภมูิแบบอัตโนมัติ(Auto Temperature Compensation)ในชวง
ตั้งแต 0ถึง50 C 
5. สามารถวัดอุณหภมูิไดท้ังในหนวย องศาเซลเซยีส และองศาฟาเรนไฮด 
6. ผูใชสามารถเขาไปดูขอมลู หรือปรับคาแฟคเตอรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการวัดไดใน
โปรแกรม Setup ของเครื่อง 
7. สามารถเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพโดยผานชอง RS 232 
8. สามาถนํามาประยุกตใชในหองปฎิบัติการ(ทํางานเปนแบบตั้งโตะ)ได 
9.ไดรับมาตรฐาน CE โดยผานการทดสอบวาสามารถปองกันคาความเบ่ียงเบน อันเกิดจาก
ผลกระทบของเครื่อนแมเหล็กไฟฟา(Electro-Magnctic Interferences,EMI) อัน
เน่ืองมาจากการใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสพรอมกันและสงผลรบกวนตอกัน 
10.ไดรับมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึ่งเปนการรับประกันสินคาท่ีมีคุณภาพและบริการท่ี
นาพอใจ 
“เปนครุภณัฑท่ีไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัฑณของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณจัดซื้อในราคาทองตลาดหรือราคาท่ี
เคยซื้ออยางประหยัดฯ โดยมีเหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการปฏิบัติงานบําบัดนํ้าเสยี 
2) เหตผุลความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : การปฎิบัติงานบําบัดนํ้าเสียมี
ประสิทธิภาพ 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั : การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย ซึ่งปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบําบัดนํ้าเสยี) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการ
จัดการการบริหาร หนาท่ี 129 โครงการท่ี 20 

 



 

 

 

 
แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 2,960,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 
2,960,00

0 
บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 

2,460,00
0 

บาท 

  
คาใชสอย รวม 

2,460,00
0 

บาท 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

 
    

  
คาใชจายโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ จํานวน 85,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการคายครอบครัวสมัพันธ เชน คาอาหาร คาท่ี
พัก คาตอบแทนวิทยากร คาดําเนินกิจกรรม Walk Rally คาสถานท่ีและอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ
ในการดําเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสรมิ
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-
2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนา
การเมืองการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี 142  โครงการท่ี 11 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการกิจกรรมศึกษาดงูานกลุมอาชีพ จํานวน 250,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาเชาเหมารถ  คาเบ้ีย
เลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาเขาชมสถานท่ี คาของท่ีระลึก และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2559-2561) ยุทธศาสตร
ดานการเมืองและบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนาการเมืองการมีสวนรวม
และความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี 142 โครงการท่ี 12 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการคนไทยใจอาสา จํานวน 30,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําโครงการ คาเชาเครื่องเสียงและ
สถานท่ี และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลเุปาหมาย  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ ชุมชน(งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาท่ี 141 โครงการ   ท่ี 7 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการคายฝกอบรมสภาเด็กและเยาวชน อบต.เชิงทะเล จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาท่ีพัก คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสด ุอุปกรณตางๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของกับการดาํเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน(งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป(2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและบรหิาร แนวทางการ
พัฒนาสงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมีสวนรวมและความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาท่ี 142 โครงการท่ี 12 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการคายเยาวชนเด็กดีรูหนาท่ี จํานวน 100,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเขาหองประชุม คาวัสด ุอุปกรณ คาท่ีพัก คาตอบแทนวิทยากร และอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของเพ่ือใหการจดัทําโครงการบรรลุเปาหมาย  ซึ่งปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการ
พัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมีสวนรวมและความเขมแข็งของ
ชุมชน หนาท่ี 142 โครงการท่ี 10 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการจางงานเพ่ือสวัสดิการสังคม จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาปาย
ประชาสมัพันธ คาตอบแทนผูปฏบัิติงาน โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินท่ี มท 0891.4/ว569 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 เรื่อง การจาง
นักเรียน นักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาสังคม ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   (งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตร
ดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา    สงเสริมการพัฒนาการเมืองการมีสวน
รวมและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี 141 โครงการท่ี 5 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการปดเทอมเสรมิทักษะ จํานวน 250,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการ
ดําเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตร
ดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมีสวน
รวมและความเขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี 143 โครงการท่ี 15 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการผูสูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝก และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการดาํเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริม
สวัสดิการและสงเคราะหประชาชน  หนาท่ี 89 โครงการท่ี 8 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุและคนพิการ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝกและอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการดาํเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561)ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริม
สวัสดิการและสงเคราะหประชาชน  หนาท่ี 89 โครงการท่ี 7 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการพัฒนาคณุภาพเด็ก จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการ
ดําเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตร
ดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมีสวน
รวมและความเขมแข็งของชุมชน  หนาท่ี 144 โครงการท่ี 17 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตร ีและแกนนําหมูบานในชุมชน จํานวน 50,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ       
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เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝกและอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการดาํเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและ  การบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิ
การพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและ  ความเขมแข็ง หนาท่ี 144 โครงการท่ี 18 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

  
คาใชจายโครงการฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ินผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝก  และอ่ืน ๆ ท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการ   ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุน   ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ินหนาท่ี 117   โครงการ
ท่ี 21 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการรณรงคยุตคิวามรุนแรงในครอบครัว จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาท่ี 143 โครงการท่ี 14 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการรักษภูเก็ต เพ่ือภูเก็ตยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเขาชมสถานท่ี คาวัสดุ อุปกรณในการจัดทําโครงการ และอ่ืนๆ    ท่ีจําเปน
และเก่ียวของเพ่ือใหโครงการบรรลุเปาหมาย   ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี 141  โครงการ
ท่ี 9 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการวันนัดพบแรงงานและกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง เวที คาปายประชาสัมพันธ คา
โฆษณาและเผยแพรการจดังาน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการ
ดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย   ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร  แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน หนาท่ี 141 โครงการ
ท่ี 6 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 450,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ          คา
สมนาคณุวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆท่ี
จําเปนและเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน(งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิและพัฒนาอาชีพแกราษฎร หนาท่ี 155 โครงการท่ี 15 (กอง
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สวัสดิการสังคม) 

  
คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 70,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการและอ่ืนๆ          ท่ีเก่ียวของในการ
จัดทําโครงการใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-
2561) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและ
สงเคราะหประชาชน   หนาท่ี 91 โครงการท่ี 17 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการสรางเครือขายเยาวชน วัยใส รักดี ไมเสพ ไมทอง ใสใจชุมชน จํานวน 85,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝก และอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการดาํเนินโครงการ   ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสริม
การพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็ง หนาท่ี 143 โครงการท่ี 16 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการสูงวัย ภูเก็ตเกมส จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาอุปกรณในการฝก และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสรมิและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตร
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี 90 โครงการท่ี 10      (กองสวัสดิการสังคม 

      

  
คาใชจายโครงการอบรมความรูดานกฎหมายจราจร จํานวน 60,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของในการดําเนินโครงการ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานการเมืองและการ
บริหาร แนวทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการเมืองการมสีวนรวมและความเขมแข็ง
ของชุมชน หนาท่ี 141 โครงการท่ี 8 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
คาใชจายโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนวัยสูงอาย ุ จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรมในโครงการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาประชาสมัพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอุปกรณในการฝกและอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
และเก่ียวของในการดาํเนินโครงการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2559-2561)ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สงเสริม
สวัสดิการและสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 89 โครงการท่ี 9 (กองสวัสดิการสังคม)  

      

 
งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 500,000 บาท 

  
อาคารตาง ๆ       

  
โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตและสงเสรมิอาชีพผูสูงอาย ุ จํานวน 500,000 บาท 

   

เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารท่ีมอียูเดิมหรือกอสรางใหมในการใชเปนสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)ยุทธศาสตร
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะห
ประชาชน หนาท่ี – โครงการท่ี- (กองสวัสดิการสังคม)  
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แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ 

นันทนาการ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 9,741,200 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,815,500 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,715,500 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,715,500 บาท 

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,511,500 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  12  อัตรา  และเงินปรับปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 204,000 บาท 

    

 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 204,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 100,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานจาง        ในกรณีท่ี
ตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 3,271,700 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 1,510,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 1,350,000 บาท 

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลบางเทาคัพ จํานวน 500,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล บางเทาคัพ       ซึ่งปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสนับสนุน
และสงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ หนาท่ี 85 โครงการท่ี 5 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประชาชน โดยใชกีฬา ดนตรี หรือศลิปะ เปนสื่อ จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการเชน คาวัสด ุอุปกรณท่ี
จําเปน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและ
สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  หนาท่ี 85 โครงการท่ี 2 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการฟุตบอลไทคัพ(ระดับอําเภอ/จังหวัด) จํานวน 100,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันโครงการ แขงขันฟุตบอลไทคัพ ระดับ
อําเภอและจังหวัด  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ (งานกีฬา
และนันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หนาท่ี 86 โครงการท่ี 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 500,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ เชน คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ  คาเชาเหมาบริการเครื่องเลน คาอาหารวางเครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและ
สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ หนาท่ี 85 โครงการท่ี 4 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ กรณเีปนการ
จางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ิน
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ใหปฏิบัติ ดังน้ี 
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
2. คาสิ่งของท่ีซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ     ซึ่งปรากฏ
ในแผนวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
คาวัสดุ รวม 110,000 บาท 

  
วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย ุเชน  ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพัน
สายไฟฟา สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 100,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะวัสดุแตละประเภท โดยตั้งจายจากเงิน

รายได  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ) (กองการศึกษาและวัฒนธรรม 

      

  
คาสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

  
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาของสนามกีฬาในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเชิง

ทะเล  เชน สระวายนํ้า ศูนยออกกําลังกายขุมนํ้า เกาะคางคาว ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) 

      

 
งบลงทุน รวม 1,761,700 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 1,161,700 บาท 

  
ครุภณัฑสาํนักงาน       

  
คาจัดทําช้ันวางของวัสดุอุปกรณในหองใตอัฒจรรย จํานวน 85,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัทําช้ันวางของวัสดุอุปกรณในหองใตอัฒจรรย อาคารสนาม  ฟุตบอลหญา
เทียม องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณในการจัด
จาง คุณลักษณะดังน้ี 
1. เปนโครงเหล็ก ทําดวยเหล็กกลองชุบกาวาไนส ขนาด 1 น้ิวครึ่ง ปูพ้ืน
ดวย   ViVa  Board  ขนาด 8 มม. 
2. ช้ันมีขนาดความกวาง 3 เมตร สูง 1.90 เมตร  หนา 0.60 เมตร  มี
ลักษณะ  3  ช้ัน  6  ชอง 
จางโดยมเีหตผุลดังน้ี 
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1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชเก็บอุปกรณตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง :   จัดทําช้ันวางของภายในหองใตอัฒจรรย 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สามารถเก็บอุปกรณและสิ่งของไดอยางมีระเบียบ เรียบรอย
สวยงาม ซึ่งปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและ
นันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนา    สนับสนุนและสงเสรมิการกีฬาและ
นันทนาการ  หนาท่ี 85  โครงการท่ี 11     (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

  
ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ       

  
คาขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของ จํานวน 850,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาของ   สระวายนํ้าและ
สนามฟุตบอลหญาเทียม องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณใน
การจัดจางโดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือแกปญหากระแสไฟฟาของสระวายนํ้าและสนามหญาเทียม  ไม
เพียงพอกับเครื่องควบคุมระบบของสระวายนํ้า 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง :ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : สระวายนํ้าและสนามฟุตบอลหญาเทียมมีกระแสไฟฟาใช
เพียงพอ  ซึ่งปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและ
นันทนาการ)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562)  ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและสงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ หนาท่ี 86  โครงการ
ท่ี 14  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
     

      

  
ครุภณัฑคอมพิวเตอร       

  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 18 น้ิว) สําหรับกองการศึกษาฯ (รายละเอียดตามเกณฑ ราคากลางและ
คุณลักษณะ พ้ืนฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร  ณ  วันท่ี  18 กุมภาพันธ 2558  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)   คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 
 -  มีหนวยการประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก ( 2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHZ หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
-  มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR 3  หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา   4 GB 
 -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA   หรือดีกวา ขนาดความจไุม นอย
กวา 1 TD หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB  จํานวน 1 หนวย 
 -  ม ีDVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 
-  ม ีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-Tหรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-  มีแปนพิมพและเมาส 
 -  ม ีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio  ไมนอยกวา 600 : 1   และมีขนาดไม
นอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 1  หนวย 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใหมีเพียงพอกับการใชงานภายในกองการศึกษาฯ 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง : พิมพงานเอกสารและจดัเก็บขอมลูของกองการศึกษาฯ 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ :   มีอุปกรณใชงานเพียงพอในการจัดเก็บขอมูล 
ซึ่งปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-   2562) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและ     สงเสรมิการกีฬาและ
นันทนาการ หนาท่ี 86  โครงการท่ี  16 (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction  แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 7,600 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction   แบบฉีด
หมึก  จํานวน 1  เครื่อง ราคาเครือ่งละ 3,600 บาท  สําหรับกองการศึกษาฯ (รายละเอียด
ตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ พ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ณ วันท่ี 18  กุมภาพันธ 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร)คุณลักษณะดังน้ี 
-  เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax   ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
-  ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Injet) 
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพรางสไีมนอยกวา  15 หนาตอนาที 
-  มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาํไมนอยกวา 33 หนาตอนาที 
-  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดํา- ส ี) ได 
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi 
-  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Documet Feed)  
-  สามารถถายเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามรถทําสาํเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 
-  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-  มีชองตอเช่ือมระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100/1 Base-T  
 -  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
 -  สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอย
กวา 100 แผน    
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง : อุปกณใชงานไมเพียงพอ 
 3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ :  สามารถปฏิบัติงานไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 ซึ่งปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560- 2562) ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพ
ชีวิต  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและ สงเสรมิการกีฬาและ
นันทนาการ  หนาท่ี 87   โครงการท่ี 18  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

            

  
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800  VA  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 3,100 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา  ขนาด 800 VA      จํานวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท  สําหรับกอง
การศึกษาฯ   
(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ พ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร  ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และ   การสื่อสาร)  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
-  มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา  800 VA (480 Watts) 
-  สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใหมีเครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอ 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง : ปองกันเครื่องคอมพิวเตอรเสยีหายจากการไฟฟา ดับฉุกเฉิน 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ :  ยืดอายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอร  ขณะไฟฟาดับ
ฉุกเฉิน   
 ซึ่งปรากฎในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและ
นันทนาการ ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพ
ชีวิต  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและสงเสรมิการกีฬาและ
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นันทนาการ  หนาท่ี 87 โครงการท่ี17  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา  โครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคา ซอมกลาง)  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ) (กอง
การศึกษา ศาสนาและนันทนาการ) 

      

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 600,000 บาท 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 600,000 บาท 

    

  - คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน  300,000.-   บาท    
คาใชจายในการบํารุงรักษาและปรบัปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางศูนยออกกําลังกาย  ขุมนํ้าเกาะ
คางคาว หมูท่ี 5 สระวายนํ้าและสนามกีฬา ฯลฯ  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารงุรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง      ศูนยออกกําลัง
กายขุมนํ้าเกาะคางคาว หมูท่ี 5   สระวายนํ้าและลานกีฬา ฯลฯ ในความรับผดิชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ) 
   
-คาใชจายโครงการปรับปรุงอาคารศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส)  จํานวน 300,000.-บาท 
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทําหลังคาพ้ืนกระเบ้ืองภายในอาคารและหองนํ้า   อาคารศูนยออก
กําลังกายขุมนํ้าเกาะคางคาว(ฟตเนส)  องคการบริหารสวนตําบล  เชิงทะเล  จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณในการจดัจาง 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือปรับปรุงทําหลังคาพ้ืนกระเบ้ืองภายในอาคารและหองนํ้า 
2) ความจําเปนท่ีตองจาง :   ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคา ซอมกระเบ้ือง  
ซอมหองนํ้า  ทําประตูหองเก็บของ 
3) ประโยชนท่ี อบต. จะไดรับ : ประชาชนในพ้ืนท่ีไดออกกําลังกายและมสีุขภาพแข็งแรง ซึ่ง
ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562)  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา สนับสนุนและสงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ หนาท่ี 86  โครงการท่ี 15    (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 2,290,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 1,690,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 1,690,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเล็มหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก     คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบ้ีย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดตีามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) (กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมลอยเรือสวดกลางบาน จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการ เชน คา
วัสด ุอุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คามหรสพ ฯลฯ ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิ
ปญญาทองถ่ิน แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี 115 โครงการท่ี 13 (กองการศึกษา ศาสนาและ
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วัฒนธรรม) 

  
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ คาตกแตงขบวน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ิน แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนาท่ี 114 โครงการท่ี 9 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ คาตกแตงขบวน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน แนว
ทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนและ
จริยธรรม หนาท่ี 114 โครงการท่ี 8 (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ คาตกแตงขบวน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏตามแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถ่ิน แนว
ทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนาท่ี 115 โครงการท่ี 10  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการบรม,บวร จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน)  นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการพัฒนา
สงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนาท่ี 116 โครงการท่ี 17 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เชน คาวัสด ุอุปกรณ  คาอาหาร
วาง  เครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ       ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี 115 โครงการ
ท่ี 14 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีถือศีลกินผัก จํานวน 150,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ  คาผัก
สด  เครื่องปรุง  คาปายประชาสัมพันธ คาตกแตงขบวน ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษาแนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนทํานุ
บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี 115 โครงการ
ท่ี 11 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการสมโภชศาลหลักเมือง จํานวน 80,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เชน คาวัสด ุอุปกรณ  คาอาหาร

วาง  เครื่องดื่ม  คาปายประชาสัมพันธ  คาจางประกอบพิธีกรรม ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนา
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สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี
และภมูิปญญาทองถ่ิน  หนาท่ี 115 โครงการท่ี 12  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

  
คาใชจายโครงการสํานึกรักถ่ินเกิด จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา
บริการ  คาปายประชาสัมพันธ  คาสมนาคณุวิทยากร ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม  และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  แนว
ทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนาท่ี 117 โครงการท่ี  26 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการอบรมจริยธรรมพุทธศาสนา จํานวน 150,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ เชน คาวัสด ุอุปกรณ  คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ   ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณแีละ
ภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี 114 โครงการท่ี 6 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม จํานวน 500,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เชน คาวัสด ุอุปกรณ  คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาปายประชาสมัพันธ  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ        ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน หนาท่ี 114 โครงการท่ี 5 (งานศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน)  (กอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) 

      

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
ตามท่ี อบต. กําหนด เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศ
ยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน) (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
       

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 600,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดทําโครงการ  สนับสนุน
การจัดสรางศาลหลักเมือง (บานเมืองใหม)  ซึ่งปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) มาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  แนวทางการ
พัฒนาสงเสรมิสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนาท่ี 117 โครงการท่ี  18  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) 
 
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดทําโครงการสนับสนุน
การจัดงานทาวเทพกระษัตร ีทาวศรีสุนทร ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562) ยุทธศาสตรดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน แนวทางการ
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สงเสริม สนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญญา
ทองถ่ิน  หนาท่ี 116   

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 2,364,000 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,398,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,398,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 770,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน ๒ อัตรา               และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว)(สํานักปลัด) 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 580,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว)(สํานักปลัด) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 48,000.-บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลง
วันท่ี 5  สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว)(สํานักปลัด) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 966,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 116,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 55,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจาง ในกรณีท่ีตอง
ปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว)(สํานัก
ปลัด) 

      

  
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงานสวนทองถ่ิน ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว)(สํานัก
ปลัด) 

      

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ลกูจางประจํา       ท่ีมีสิทธิ
ไดรับเงินคาชวยเหลือบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนท
นาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว)(สํานักปลัด) 

      

  
คาใชสอย รวม 755,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท 

    

 -โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว ตั้งไว  30,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวตําบลเชิงทะเล เชน   การจัดพิมพ
แผนพับ ใบปลิว การจดัทําสปอรตวิทยุ/โทรทัศน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว) นํามาจาก
แผนงานพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  แนว
ทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว หนาท่ี - โครงการท่ี - (สํานักปลดั) 

      

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน เชน คาเบ้ียเลีย้งเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาจัดทําหนังสือ
เดินทาง คาลงทะเบียนตางๆ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว) 

      

  
โครงการเก็บขยะใตทะเล จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดัทําโครงการเก็บขยะใตทะเลบริเวณอาวบางเทา ตามความ
จําเปนและประหยัด  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งาน
วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาบําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนาท่ี 122 โครงการท่ี 1 (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการชายหาดสะอาดตา จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการทําความสะอาดชายหาด ตามความจําเปนและประหยัด  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิ
การทองเท่ียว) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาท่ี 122  โครงการท่ี 2 (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการตลาดชาวบานสินคาชุมชน จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการตลาดชาวบานสินคาชุมชน โดยมีวัตุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีและสงเสรมิการทองเท่ียว ตามความจําเปน และ
ประหยดั  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผน
และสงเสรมิการทองเท่ียว) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  หนาท่ี 153 โครงการท่ี23(สํานักปลัด) 

      

  
โครงการปนจักรยานอนุรักษแหลงทองเท่ียว เฉลมิพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดัทําโครงการปนจักรยานอนุรักษแหลงทองเท่ียวเฉลิมพระ
เกียรต ิ๕ ธันวามหาราชเพ่ือเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจาอยูหัว และอนุรักษแหลงทองเท่ียว
ตามความจําเปนและประหยดั  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาท่ี 123 โครงการท่ี 1 (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนและสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการจดัอบรม/ฝกอบรมใหชุมชนมี
ความรู ความเขาใจในการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ ตามความจาํเปน และประหยดั  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิ
การทองเท่ียว) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  หนาท่ี 153 โครงการท่ี2 (สํานักปลัด) 

      

  
โครงการสืบสานวิถีประมงพ้ืนบาน บางเทาไนทฟชช่ิง จํานวน 200,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดัโครงการสืบสานวิถีประมงพ้ืนบาน บางเทาไนทฟชช่ิง เพ่ือ
รณรงคการจับปลาอยางถูกวิธี ตามความจําเปนและประหยัด  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว) นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนว
ทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว หนาท่ี 160 โครงการท่ี 1 (สํานักปลัด) 
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โครงการอบรมมัคคเุทศกนอย จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายการอบรมใหความรูแกเยาวชนในการแนะนํานักทองเท่ียว  ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเท่ียว) นํามาจากแผนงานพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว แนวทางการพัฒนา : สงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว  หนาท่ี 162  โครงการ
ท่ี 3 (สํานักปลดั) 

      

  
โครงการอบรมใหความรูภาษาตางประเทศเพ่ือการทองเท่ียวสําหรับบุคคลท่ัวไป จํานวน 50,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูภาษาตางประเทศเพ่ือการทองเท่ียวสําหรับบุคคล
ท่ัวไป  ซึ่งปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและ
สงเสริมการทองเท่ียว) นํามาจากแผนงานพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนาพัฒนาและสงเสรมิอาชีพแก
ราษฎร หนาท่ี 153 โครงการท่ี 1 (สํานักปลดั 

      

  
คาวัสดุ รวม 95,000 บาท 

  
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 35,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ       ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการ
ทองเท่ียว) (สํานักปลดั) 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมลู หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผง
หมึก เมาส  สายเคเบิล เมมโมรี่ชิป แปนพิมพ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว) (สํานัก
ปลัด) 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 25,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาลักษณะแตละประเภท  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิการทองเท่ียว)(สํานัก
ปลัด) 

      

        



 

 

 
แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 3,423,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 3,423,400 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,910,400 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,910,400 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,575,200 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  จํานวน  10  อัตรา และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,000 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 15,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 
-เงินปรับเพ่ิมตามคณุวุฒิของพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 6,000.- บาท             
เพ่ือจายเปนเงินปรบัเพ่ิมสําหรับคณุวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดภูเก็ต เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสาํหรับคณุวุฒิท่ี ก.พ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวาคุณวุฒิน้ันเปนคุณสมบัตเิฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 กันยายน 2554  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 274,700 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา และเงินปรบัปรุงคาตอบแทน

พนักงานจาง  ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 39,500 บาท 

    

 -เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง ตั้งไว 15,500.- บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ไดรบัเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 313,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 313,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 55,000 บาท 

    

 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตั้งไว 55,000.- บาท  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการตรวจการจางงานกอสรางและผูควบคุม
งานกอสราง ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจาํและพนักงานจาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือ จําเปน
นอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบลท่ีมสีิทธิไดรับคาเชาบาน  ตาม

ระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ท่ี
มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

 
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 100,000 บาท 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษา
โครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกตหิรือคาซอม
กลาง) ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน) (กองชาง) 

      

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 100,000 บาท 

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (รายจายท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากการปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสรางซึ่งมิใชเปนการซอมแซม
ตามปกต)ิ ซึ่งปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา(งานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน)(กองชาง) 

      

        



 

 

 
แผนงานการเกษตร 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

      ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 7,092,700 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

 งานสงเสริมการเกษตร 
 

6,742,700 บาท 
งบบุคลากร รวม 3,908,700 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,908,700 บาท 

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,168,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถ่ินประจําป จํานวน 3 อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือน

พนักงานสวนทองถ่ินประจําป  ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร  
( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีไดรบัเงินประจําตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ประเภทบริหาร เพ่ือจายให ผูอํานวยการกอง
สงเสริมการเกษตร ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี
2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร ) ( กอง
สงเสริมการเกษตร ) 

      

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,350,700 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 19 อัตรา และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร (งานสงเสรมิการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร )   
      

 
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 348,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจางตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ินดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม2555 และระเบียบ
ราชการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวของขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ ( ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ.2555 ซึ่งปรากฏในแผนงานเกษตร ( งานสงเสริม-
การเกษตร )(กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

งบดําเนินงาน รวม 1,912,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 112,000 บาท 

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน

จาง ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานเรงดวนหรือจําเปนนอกวันหรือเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (งานสงเสริม-การเกษตร ) (กองสงเสริมการเกษตร) 

      

 
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล ท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  ซึ่งปรากฏใน

แผนงานการเกษตร( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
      

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบลท่ีมีสทิธิไดรับตามระเบียบฯ  ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
      

 
คาใชสอย รวม 1,440,000 บาท 

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 530,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการตางๆ เชน คาถายเอกสารคาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการคาติดตั้ง
โทรศัพท คาประกันภัย คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งาน
สงเสริมการเกษตร ) (กองสงเสริมการเกษตร ) 
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-โครงการรมิทางสะอาดตา ตั้งไว  500,000 บาท    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางตดัหญาริมทาง และท่ีสาธารณะ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป ( 2560 –
 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
หนาท่ี 121 โครงการท่ี 7 ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

 
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

 
คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แขงขัน จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมการประกวด การแขงขันการจัดนิทรรศการ

ตางๆ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร  
      

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักของ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน เชน คาเบ้ียเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานสงเสริมการเกษตร)(กองสงเสริมการเกษตร) 

      

 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน จัดกิจกรรมการปลูกพืชผัก สมุนไพรใชในครัวเรือน การทําปุยหมักชีวภาพ เลี้ยง
ปลาดุกในบอพลาสติกหรือทอซีเมนต การจัดตั้งศูนยเรยีนรูชุมชนทางดานการเกษตร ฯลฯตาม
ความจําเปนและประหยดั  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร )นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป( 2559 –2561) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสรมิอาชีพแกราษฎรหนาท่ี 155 
โครงการท่ี 10 ( กองสงเสรมิการเกษตร ) 

      

 
โครงการจดังานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล จํานวน 500,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดังานวันเกษตรกร อบต.เชิงทะเล ครั้ง
ท่ี 13 ประจําป 2560 ตามความจําเปนและประหยัด ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งาน
สงเสริมการเกษตร ) นํามาจกแผนพัฒนาสามป ( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพแก
ราษฎร หนาท่ี 154 โครงการท่ี 4 ( กองสงเสริมการเกษตร  

      

 
โครงการปองกัน ควบคุม โรคระบาดในพืชและสตัว จํานวน 100,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกัน ควบคุม โรคระบาดในพืชและสตัว เชน การแจกจาย
วัคซีนสัตว การตรวจโรคระบาด และรวมถึงการทําหมันสัตวเลี้ยงดวย เปนตน ตามความจําเปน
และประหยดั  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร )นํามาจากแผนพัฒนา
สามป( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวแนวทางการ
พัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกราษฎร หนาท่ี 154 โครงการท่ี 5 ( กองสงเสริม
การเกษตร )  

      

 
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมอาชีพใหแก เกษตรกร ตามความจําเปน
และประหยดั ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร ) นํามาจากแผนพัฒนา
สามป ( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนว
ทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสรมิอาชีพแกราษฎร หนาท่ี 154 โครงการท่ี 6 ( กองสงเสรมิ
การเกษตร ) 

      

 
โครงการพัฒนาองคกรเกษตร(สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน) จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตร ตามความ

จําเปนและประหยัด โดยตั้งจายจากเงินรายได  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสรมิ
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การเกษตร ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป ( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสรมิอาชีพแก
ราษฎร หนาท่ี 155 โครงการท่ี 13 ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

 
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน จํานวน 20,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเกษตรกรในการเตรียมความพรอม 
เกษตรกรเขาสูระบบการรับรองมาตรฐาน GAP เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คา
ปายประชามสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานสงเสริม-การเกษตร)นํามา
จากแผนพัฒนาสาม( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว แนวทางการพัฒนา พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกราษฎร หนาท่ี 154 โครงการ
ท่ี 7 ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

 
โครงการอบรมสงเสรมิการแปรรูปผลิตภณัฑทางการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมสงเสริมการแปรรูปผลติภณัฑทาง
การเกษตร  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (งานสงเสรมิการเกษตร) นํามาจากแผนพัฒนาสามป(2560-
2562) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว แนวทางการพัฒนาพัฒนาและสงเสรมิ
อาชีพแกราษฎร หนาท่ี 153 โครงการท่ี 9 (กองสงเสริมการเกษตร) 

      

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได 

ตามปกต ิ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
      

 
คาวัสดุ รวม 360,000 บาท 

 
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี ตู กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ  ซึ่ง

ปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริมการเกษตร )( กองสงเสรมิการเกษตร ) 
      

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสด ุอุปกรณ เครื่องใชอ่ืนๆ สําหรับใชในการทําความสะอาดอาคาร

สถานท่ีสาธารณะตางๆ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กอง
สงเสริมการเกษตร ) 

      

 
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุกอสรางสําหรับการซอมแซม หรือทําความสะอาดอาคารสถานท่ี

สาธารณะตางๆ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริม
การเกษตร ) 

      

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง สําหรับรถยนตสวนกลาง ซึ่งปรากฏในแผนงาน

การเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
      

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลงิแลหลอลื่น เชน นํ้ามันดีเซลนํ้ามนั

เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริม
การเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชนชุดเครื่องมือ

ผาตัด เวชภัณฑ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร( งานสงเสรมิการเกษตร )( กองสงเสริม
การเกษตร  

      

 
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารปองกันและกําจดัศัตรพืูชและสัตว อาหาร

สัตว พืชพันธุ/สัตว ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เปนตน ซึ่งปรากฏในแผนงาน
การเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ สําหรับใชในภารกิจองคการบริหารสวน

ตําบลเชิงทะเล  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร 
( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบนทึกขอมลู หวัพิมพหรือแถบพิมพ ตลับ

ผงหมึก เมาส สายเคเบิล เมมโมรีชิ่ป แปนพิมพ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งาน
สงเสริมการเกษตร ) ( กองสงเสรมิการเกษตร ) 

      

 
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินคาจดัซื้อวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมไดแยกประเภทไวเปนการเฉพาะ  ซึ่งปรากฏในแผนงาน

การเกษตร ( งานสงเสรมิการเกษตร ) ( กองสงเสริมการเกษตร ) 
      

งบลงทุน รวม 922,000 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 922,000 บาท 

 
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง       

 
จัดซื้อรถบรรทุก (ชนิดแบบมีชองวางดานหลังคนขับ CAB) จํานวน 850,000 บาท 

  

 เพ่ือเปนคาใชจายในการจดัซื้อรถบรรทุก (ชนิดแบบมีชองวางดานหลังคนขับ CAB) “เปน
ครุภณัฑท่ีไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑของสํานักงบประมาณ เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาด หรือราคาท่ี
เคยจัดซื้ออยางประหยัดฯ” คุณลกัษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
1. รถบรรทุก 4 ลอ แบบดั้ม  
2. ปริมาณกระบอกสูบไมตํากวา2,400 ซีซ ี
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใชในการบรรทุกเก็บก่ิงไมเศษไมและอ่ืนๆ 
2)ความจําเปนท่ีตองซื้อ: เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ:ชุมชน ริมทาง และท่ีสาธารณะ มีความสะอาด  
เปนระเบียบเรียบรอย  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร(งานสงเสรมิการเกษตร) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป ( 2560 –2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 138 โครงการท่ี 61 (กอง
สงเสริมการเกษตร ) 

      

 
ครุภณัฑการเกษตร       

 
คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 22,000 บาท 

  

 เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง 
“เปนครุภณัฑทีมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงบประมาณ”  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี   
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
2) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซ ี
4) พรอมใบมีด 
โดยมเีหตผุลดังน้ี 
1)วัตถุประสงค : เพ่ือใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2)ความจําเปนท่ีตองซื้อ: เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการปฏบัิติงาน 
3)ประโยชนท่ีอบต.จะไดรับ:ชุมชน ริมทาง และท่ีสาธารณะ  
มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานสงเสริม
การเกษตร ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป( 2560 –2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา  
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สงเสริมการพัฒนาการจัดการการบริหาร หนาท่ี 138โครงการท่ี 59 (กองสงเสรมิ
การเกษตร )  

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ (รายจายเพ่ือซอมแซม 
บํารุงรักษาโครงสรางของครภุัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารงุตาม 
ปกติหรือคาซอมกลาง ) ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร( งานสงเสริมการเกษตร ) ( กอง
สงเสริมการเกษตร  

      

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม 
 

350,000 บาท 
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท 

 
คาใชสอย รวม 350,000 บาท 

 
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

 
โครงการปลูกตนไมและปรับปรุงภมูิทัศน จํานวน 300,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายในการจดัทําโครงการปลูกตนไม และปรับปรุงภูมิทัศนรมิทาง แหลง
ทองเท่ียว หรือท่ีสาธารณะ ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานอนุรักษแหลงนํ้าและ
ปาไม )นํามาจากแผนพัฒนาสามป ( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาท่ี 123 โครงการท่ี 3 ( กองสงเสริมการเกษตร ) 

      

 
โครงการสรางจติสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การปลูกปา การคืนชีวิตสูธรรมชาต ิเพ่ือรักษาระบบนิเวศน การรณรงคเพ่ือ
ปลูกสรางจิตสาํนึกใหคนรักสิ่งแวดลอมฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการเกษตร ( งานอนุรักษ
แหลงนํ้าและปาไม )นํามาจากแผนพัฒนาสามป( 2560 – 2562 ) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หนาท่ี 123 โครงการท่ี 2 ( กองสงเสริมการเกษตร )  

      

       



 

 

 

 
แผนงานการพาณิชย์ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 9,889,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานการพาณิชย 

 
งานกิจการประปา 

9,889,60
0 

บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 

1,120,00
0 

บาท 

  
คาใชสอย รวม 320,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งประปา คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ คาติดตั้งมาตรวัดนํ้า
และอุปกรณประปา ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการประปา คาจางเหมาเดินทอประปา และตดิตั้ง
อุปกรณประปาเพ่ิมเตมิรวมถึง การปรับปรุงระบบประปา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผัง
เมือง) 

      

  
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
คาใชจายโครงการสัปดาหรณรงค สํารวจ ซอม และสรางภาชนะเก็บนํ้าประจําป 2560 จํานวน 20,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในโครงการ  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ปายประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อวัสดปุระปาและวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ   ในการจัดเตรียมความพรอม
ในการจัดเตรียมภาชนะเก็บนํ้าในการสํารองนํ้าไวใช   ในฤดูแลงอยางเพียงพอ  คาซอมแซม
และปรับปรุงสวนตางๆ  ของระบบประปา  และประชาสัมพันธในการสรางจิตสาํนึกให
ประชาชนตระหนักและเห็นคณุคาของการใชนํ้าอยางประหยัด  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย  (งานกิจการประปา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดาน
การเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาสงเสริมการพัฒนา การจัดการการ
บริหาร หนาท่ี - โครงการท่ี - (กองผงัเมือง) 

      

  
คาวัสดุ รวม 800,000 บาท 

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อนํ้าจดืท่ีซื้อจากเอกชน  การประปาสวนภูมภิาค โครงการ

ชลประทาน หรือหนวยงานอ่ืนๆ ฯลฯ ในการผลตินํ้าประปา เพ่ือจําหนายใหแก
ประชาชน  ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ส ี แปรงทาส ีปูนซีเมนต กระเบ้ือง  ทอนํ้า

บาดาล  ทอนํ้าและอุปกรณประปาตางๆ ฯลฯ   ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งาน
กิจการประปา) (กองผังเมือง) 

      

  
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 400,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสารเคมีสําหรับปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าประปา เชน  คลอรีน  สารสม  โซดาไฟ  โพลิเมอร ฯลฯ  ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) 

      

 
งบลงทุน รวม 

1,816,00
0 

บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 292,000 บาท 

  
ครุภณัฑการเกษตร       

  
คาจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบบาดาล ขนาด 2 แรงมา 1 เฟส จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 76,000 บาท 
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 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคาจดัซื้อเครือ่งสูบนํ้าแบบ
บาดาล  ขนาด 2 แรงมา 1 เฟส จํานวน 2 เครื่อง  เพ่ือใชกับระบบประปา "เปนครุภณัฑท่ี
ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงานงบประมาณ  เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ" โดยมีเหตผุลดังน้ี  
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชกับระบบผลตินํ้าประปาของอบต.เชิงทะเล 
2) ความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ :  เพ่ือพัฒนาการผลตินํ้าประปาใหไดมาตรฐาน 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั :  เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
(งานกิจการประปา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หนาท่ี
.......   โครงการท่ี...........    (กองผังเมือง) 

      

  
คาจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบบาดาล ขนาด 3 แรงมา 1 เฟส จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 80,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคาจดัซื้อ เครื่องสูบนํ้าแบบ
บาดาล  ขนาด 3 แรงมา 1 เฟส จํานวน  2 เครื่อง   เพ่ือใชกับระบบประปา "เปนครุภณัฑท่ี
ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงานงบประมาณ  เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ" โดยมีเหตผุลดังน้ี  
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชกับระบบผลตินํ้าประปาของอบต.เชิงทะเล 
2) ความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ :  เพ่ือพัฒนาการผลตินํ้าประปาใหไดมาตรฐาน 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั :  เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
(งานกิจการประปา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หนาท่ี
.......    โครงการท่ี...........    (กองผังเมือง) 

      

  
เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  ขนาด  3  แรงมา   1  เฟส  จํานวน 2  เครื่อง จํานวน 66,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคาจดัซื้อ เครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โขง  ขนาด  3  แรงมา   1  เฟส  จํานวน 2  เครื่อง เพ่ือใชกับระบบประปา "เปนครุภณัฑท่ี
ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงานงบประมาณ  เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ" โดยมีเหตผุลดังน้ี  
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชกับระบบผลตินํ้าประปาของอบต.เชิงทะเล 
2) ความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ :  เพ่ือพัฒนาการผลตินํ้าประปาใหไดมาตรฐาน 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั :  เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
(งานกิจการประปา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หนาท่ี
.......    โครงการท่ี...........    (กองผังเมือง) 

      

  
เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  ขนาด  3  แรงมา   3  เฟส  จํานวน 2  เครื่อง จํานวน 70,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคาจดัซื้อเครือ่งสูบนํ้าแบบหอย
โขง  ขนาด  3  แรงมา   3  เฟส  จํานวน 2  เครื่อง เพ่ือใชกับระบบประปา "เปนครุภณัฑท่ี
ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑของสํานักงานงบประมาณ  เพ่ือถือปฏิบัติให
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
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วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจดัซื้อในราคาทองตลาดหรือราคา
ท่ีเคยจัดซื้ออยางประหยดัฯ" โดยมีเหตผุลดังน้ี  
1) วัตถุประสงค :  เพ่ือใชกับระบบผลตินํ้าประปาของอบต.เชิงทะเล 
2) ความจําเปนท่ีตองซื้อนอกเหนือบัญชีฯ :  เพ่ือพัฒนาการผลตินํ้าประปาใหไดมาตรฐาน 
3) ประโยชนท่ีอบต.จะไดรบั :  เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
(งานกิจการประปา) นํามาจากแผนพัฒนาสามป  (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการเมือง
และการบริหาร  แนวทางการพัฒนา  สงเสรมิการพัฒนาการจัดการการบริหาร  หนาท่ี
.......    โครงการท่ี...........    (กองผังเมือง) 

  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 

1,524,00
0 

บาท 

  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

  
โครงการขุดบอนํ้าตื้น  ซอยบางเทา 12  หมูท่ี 3 จํานวน 99,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาขุดบอนํ้าตื้น ขนาด  ? 2.50  เมตร พรอมใสทอบอ ความลึกไมนอย
กวา  5 เมตร  พรอมเทแทนคอนกรีตรอบบอ รายละเอียตามแบบองคการบริหารสวนตาํบล
เชิงทะเล  ท่ี  ภก  71408/2560/.......   ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการ
ประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี........ (กองผังเมือง) 

      

  
โครงการติดตั้งปมสูบตะกอนถังเก็บนํ้าใส จํานวน 273,000 บาท 

    

 เพ่ือติดตั้งเครื่องสูบตะกอน  ขนาด  1.5  KW  3 เฟส  พรอมอุปกรณและ
ตูควบคุม  จํานวน  3  ชุด  ของระบบประปาหาดสุรินทร หมูท่ี  3  ระบบประปาขุมนํ้าเลา
ไก  และระบบประปาขุมนํ้าวัดราง  หมูท่ี  4   
รายละเอียตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  ท่ี  ภก  71408/2560/.......   ซึ่ง
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนา
กอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี........ (กองผัง
เมือง)  

      

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

  
โครงการปรับปรุงระบบประปาซอยศาลเจาปาสัก  หมูท่ี 4 จํานวน 381,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งถังกรอง หนา  3 มม. ขนาด ? 90 ซม.  สูง 150 ซม. พรอมสาร
กรอง จํานวน 1 ชุด  ติดตั้งเครื่องเพ่ิมแรงดันอัตโนมัต ิพรอมอุปกรณและตูควบคมุ
ระบบ  จํานวน  1 ชุด ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแบบจุมใต
นํ้า  ขนาด 1 แรงมา 1 เฟส  จํานวน  2  เครื่อง  พรอมอุปกรณ  รายละเอียตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  ท่ี  ภก  71408/2560   ซึ่งปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง จัด
ใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบรโิภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี..... (กองผังเมือง) 

      

  
โครงการปรับปรุงระบบประปาศาลาเอนกประสงค  หมูท่ี  6 จํานวน 358,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแบบ
บาดาล  ขนาด 2 แรงมา 1 เฟส จํานวน  2  เครื่อง  ติดตั้งเครื่องสบูนํ้าแบบหอย
โขง ขนาด 2 แรงมา 1  เฟส  จํานวน  2  เครื่อง  และติดตั้งถังเก็บนํ้าสแตน
เลส  ขนาด  4,000  ลิตร  จํานวน  2  ถัง  พรอมอุปกรณและตูควบคุมระบบ  รายละเอีย
ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล  ท่ี  ภก  71408/2560/........  ซึ่งปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนา
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กอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี........ (กองผัง
เมือง) 

  
โครงการปรบัปรุงระบบประปาซอยปาสัก 5  หมูท่ี  4 จํานวน 413,000 บาท 

    

 เพ่ือติดตั้งถังเก็บนํ้าสแตนเลส 4,000  ลิตร  จํานวน  1  ถัง  ติดตั้งเครื่องเพ่ิมแรงดัน
อัตโนมัต ิ จํานวน  1  ชุด  พรอมอุปกรณ  ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าแบบ
บาดาล  ขนาด 2  แรงมา  1  เฟส  จํานวน  2  เครื่อง  พรอมอุปกรณและตูควบคุม
ระบบ  รายละเอียตามแบบองคการบริหารสวนตําบลเชิง
ทะเล  ท่ี  ภก  71408/2560/.......     ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการ
ประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี..... (กองผังเมือง) 

      

 
งบเงินอุดหนุน รวม 

6,953,60
0 

บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 

6,953,60
0 

บาท 

  
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 

6,953,60
0 

บาท 

   
 โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้าประปาบริเวณรมิถนนศรสีุนทร ตั้งแตซอยบาง
เทา 1 ถึงซอยบางเทา 7  หมูท่ี 5 

รวม 
6,011,00

0 
บาท 

   

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมภิาคสาขาภูเก็ต  เปนคาวางทอขยายเขต
จําหนายนํ้าประปา บริเวณริมถนนศรีสุนทร  ตั้งแตซอยบางเทา 1 ถึงซอยบางเทา 7  หมู
ท่ี  5 โดยวางทอ PB ? 50  มม.   ความยาวไมนอย
กวา  4,345  เมตร ทอ HDPE 100 ? 110  มม.  PN 6  ความยาวไมนอย
กวา  1,559  เมตร ทอ HDPE 100 ?  160 มม. PN 6 ความยาวไมนอย
กวา 940 เมตร รายละเอียตามแบบการประปาสวนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต ท่ี 13 04 49 59  ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการประปา) (กองผัง
เมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  หนาท่ี .......
โครงการท่ี........ (กองผังเมือง) 

   

  
โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้าประปาซอยบางเทา 1 – ซอยตากแดด  หมูท่ี 5 รวม 942,600 บาท 

   

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการประปาสวนภูมภิาคสาขาภูเก็ต  เปนคาวางทอขยายเขต
จําหนายนํ้าประปา ซอยบางเทา 1  ซอยตากแดด  หมูท่ี  5 โดยวาง
ทอ PB ? 50  มม.   ความยาวไมนอย
กวา  230  เมตร ทอ HDPE? 160  มม.  PN 6  ความยาวไมนอยกวา  478  เมตร ทอ
ปลอก?  200 มม. ความยาวไมนอยกวา 18 เมตร รายละเอียตามแบบการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาภูเก็ต ท่ี 13 04 20 58  ซึ่งปรากฏในแผนงานการพาณิชย (งานกิจการ
ประปา) (กองผังเมือง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  แนวทางพัฒนากอสราง ปรับปรุง จัดใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค  หนาท่ี .......โครงการท่ี........ (กองผังเมือง 

   
        



 

 

 
แผนงานงบกลาง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอ ถลาง   จังหวัดภูเก็ต 

       ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 16,092,245 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 16,092,245 บาท 

 
งบกลาง รวม 16,092,245 บาท 

  
งบกลาง รวม 16,092,245 บาท 

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,000,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางช่ัวคราว อบต. ในอัตรา  รอยละ 5 ของ

คาจาง และครูผูดูแลเด็กในอัตรารอยละ5 ของคาจาง ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.5/ว9 ลง
วันท่ี 22 มกราคม 2557  ซึ่งปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (สํานักปลัด 

      

  
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จํานวน 8,860,800 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ โดยตั้งจายตามโครงการสรางหลกัประกันรายไดแก
ผูสูงอาย ุ จํานวน  1,135 คน  จํานวน 8,860,800 บาท ซึ่งปรากฏตามแผนงานงบกลาง (งาน
งบกลาง)นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต แนว
ทางการพัฒนา สงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 90 โครงการท่ี 12 

      

  
เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพผูพิการหรือทุพพลภาพ  โดยตั้งจายตามโครงการสนับสนุนเสริมสราง
สวัสดิการสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 1,920,000.- บาท ปรากฏตามแผนงานงบ
กลาง (งานงบกลาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานสงเสรมิคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 90 โครงการ
ท่ี 13 (กองสวัสดิการสังคม) 

      

  
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 24,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว จํานวน 2 ราย เดือนละ 500.-บาท ตั้งจาย 12 เดือน  ซึ่งปรากฏในแผนงานงบกลาง (งาน
งบกลาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 88 โครงการท่ี2 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

      

  
สํารองจาย จํานวน 1,322,469 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินกรณีฉุกเฉินท่ีมสีาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทาน้ัน ซึ่งปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (สํานักปลัด) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนาท่ี 96 โครงการท่ี 13 (สํานักปลัด) 

      

  
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 1,308,380 บาท 

    

 -เพ่ือจายเปนทุนสงเคราะหผูดอยโอกาส สําหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาส ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0802.2/ว1365 ลง
วันท่ี 30 เมษายน 2550 จํานวน 650,000.- บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
นํามาจากแผนพัฒนาสามป (25 ุ60-2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต แนวทางการ
พัฒนา สงเสรมิสวัสดิการ และสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 88 โครงการท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.เชิงทะเล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว2502 ลง
วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 จํานวน สมาชิก 475 คน ๆละ 365.- บาท จํานวน 173,380.-
 บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-
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2562)ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญญา
ทองถ่ิน แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน หนาท่ี 91 โครงการ
ท่ี 16 (กองสวัสดิการสังคม) 
-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ีตําบลเชิง
ทะเล จํานวน 50,000.-บาท  ปรากฏในแผนงบกลาง (งานงบกลาง) นํามาจากแผนพัฒนาสามป
(2560-2562) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการ
และสงเคราะหประชาชน   หนาท่ี 92 โครงการท่ี 22 (กองสวัสดิการสังคม)  
-เพ่ือจายเปนเงินรางวัล สําหรับการแจงนําจับผูกระทําผดิขอบัญญัตติําบล  หรือพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง จํานวน 35,000.- บาท  ปรากฏ
ในแผนงาน   งบกลาง (งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 
-คาใชจายเงินสมทบการระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี  จํานวน 400,000.-
 บาท เพ่ือจายเปนเงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดบัทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (กองทุน
สุขภาพ) ตามหนังสือท่ี มท.0891.3/ว.2199 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
ท่ี มท.0891.3/ว.1514 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554   ปรากฏตามแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง นํามาจากแผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคณุภาพ
ชีวิต แนวทางการพัฒนาสงเสรมิสขุภาพอนามัยของประชาชนและปองกันรักษาควบคุมโรค
ระบาด หนาท่ี 82 โครงการท่ี 7  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

  
เงินชวยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบล หรือ ลูกจางถึงแกกรรม ท้ังน้ีตามท่ี

ระเบียบของทางราชการกําหนด ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)(สํานักปลดั) 
      

  
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 1,544,596 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) โดยตั้งจายในอัตรา
รอยละหน่ึงของรายไดประจาํปตามขอบัญญัติงบประมาณราย จายท่ัวไป ใหแก กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (สวนตําบล) กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 

      

  
เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 12,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญหรือ
บํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แลวต่ํากวาเดือนละ 9,000.- บาท ใหไดรับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือน
ละเทากับสวนตางของจํานวนเงิน 9,000.- บาท หักดวยจํานวนเงินบํานาญทุกประเภท
และช.ค.บ. ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรบั ตามหนังสือ  ดวนมากท่ี มท. 0808.5/ว
348 ลว 18 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง) (สํานักปลัด) 

      

        



 

 

 

 
 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 -ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 

   

  

 


















