
 
 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
เขต/อ าเภอ  สัตหีบ     จังหวัด  ชลบุรี 

 

......................................................................  
 

ซอย  -     ถนน  -     แขวง/ต าบล  สัตหีบ 
เขต/อ าเภอ  สัตหีบ     จังหวัดชลบุรี 

 
 พื้นที่ 88.253 ตารางกิโลเมตร 
 ประชากรทั้งหมด 53,406 คน 
  ชาย 32,020 คน 
  หญิง 21,386 คน 

(ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม 2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
อ าเภอสัตหีบ     จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเ ทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 
1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 195,910,364.73 บาท 
1.1.2  เงินสะสม 83,199,917.68 บาท 
1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม 33,781,638.32 บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
 จ านวน 8 โครงการ รวม     13,190,800 บาท 
1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 จ านวน 23 โครงการ รวม         17,682,200 บาท 
1.1.6  เงินกู้คงค้าง           - บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) 
(1)  รายรับจริงท้ังสิ้น                                  133,873,558.63  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 2,045,324.90  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                            1,569,259.10  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,635,170.71  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 396,086  บาท               
หมวดรายได้จากทุน                                                           - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร                  71,756,349.92 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                                        42,673,517.00 บาท 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                             13,797,851.00 บาท 

(2)  รายจ่ายจริง จ านวน             5,401,241.02 บาท ประกอบด้วย 
งบกลาง 129,522.80 บาท 
งบบุคลากร 2,673,266 บาท 
งบด าเนินการ 2,179,289.52 บาท 
งบลงทุน 201,422.70 บาท 
งบรายจ่ายอื่น - บาท   
งบเงินอุดหนุน 226}740 บาท  

(3)   รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   2,628,656 บาท 
(4)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 895,867 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
อ าเภอสัตหีบ   จงัหวดัชลบุรี 

         

            
รายรับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

รายไดจ้ดัเก็บ             

  หมวดภาษีอากร       2,047,561.55 1,790,000 1,900,000 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   1,849,741.56 2,003,500 2,015,500 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น     939,481.13 1,046,000 1,853,000 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็       593,190 207,500 260,500 

  หมวดรายไดจ้ากทุน       - 2,000 20,000 

รวมรายไดจ้ดัเก็บ 5,429,974.24 5,049,000 6,049,000 

รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

  หมวดภาษีจดัสรร       110,262,357.38 102,951,000 110,951,000 

   รวมรายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 110,262,357.38 102,951,000 110,951,000 

รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป     42,940,478 43,000,000 43,000,000 

รวมรายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 42,940,478 43,000,000 43,000,000 

รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์     

  หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์     6,625,488  -  - 

   รวมรายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์ 6,625,488  -  - 

รวม 165,258,297.62 151,000,000 160,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
งบ รายจ่ายจริง ปี 2554 ประมาณการ ปี 2555 ประมาณการ ปี 2556 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 13,069,292.36 15,462,900 9,893,500 
 งบเงินอุดหนุน 31,210,263.52 3,107,500 3,428,700 
 งบด าเนินการ 34,408,522.84 46,560,000 54,979,700 
 งบบุคลากร 27,263,966 31,353,900 43,090,400 
 งบรายจ่ายอื่น 0 0 1,000,000 
 งบลงทุน 42,996,851.82 14,449,800 47,607,700 
 รายจ่ายจากงบประมาณ 148,948,896.54 110,934,100 160,000,000 
 รวม 148,948,896.54 110,934,100 160,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
ของ 

 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์

อ าเภอสัตหีบ     จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุร ี

   

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 34,149,100 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,343,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 13,571,600 

  แผนงานสาธารณสุข 11,724,800 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4,266,900 

  แผนงานเคหะและชุมชน 72,833,700 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,129,900 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,087,200 

ด้านการด าเนินงานอื่น  

  แผนงานงบกลาง 9,893,500 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 160,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานคลัง 
  2.  งานวางแผน งานสถิติ งานวิชาการ และการจัดท างบประมาณ 
  3.  การด าเนินกิจการสภา 
  4.  การจัดเก็บรายได้ การพฒันารายได ้
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 22,785,000   บาท 
 2.  กองคลัง งบประมาณรวม 6,756,100 บาท 
 3.  กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม 4,608,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุร ี

 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ 

งานบริหารงานคลัง รวม 
             งบ วิชาการ 
งบบุคลากร 9,243,000 2,230,600 4,182,400 15,656,000 
     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 4,210,440 - - 4,210,440 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 5,032,560 2,230,600 4,182,400 11,445,560 
งบด าเนินการ 11,763,700 2,030,000 2,489,600 16,283,300 
     ค่าตอบแทน 1,632,700 499,000 1,148,000 3,279,700 
     ค่าใช้สอย 7,081,000 774,000 946,600 8,801,600 
     ค่าวัสดุ 1,465,000 555,000 395,000 2,415,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,585,000 202,000 - 1,787,000 
งบลงทุน 1,523,300 347,400 84,100 1,954,800 
     ค่าครุภัณฑ์ 1,523,300 247,400 84,100 1,854,800 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 100,000 - 100,000 
งบเงินอุดหนุน 255,000 - - 255,000 
     เงินอุดหนุน 255,000 - - 255,000 

รวม 22,785,000 4,608,000 6,756,100 34,149,100 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการปูองกั นภัยฝุายพลเรือน การระงับอัคคีภัย  งานเทศกิจให้มี
ประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันภัยฝุายพลเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารทัว่ไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  2.  งานเทศกิจ 
  3.  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 4,343,300 บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุร ี

 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน 
งานเทศกิจ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
รวม 

             งบ และระงับอัคคีภัย 
งบบุคลากร 848,100 1,490,200 2,338,300 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 848,100 1,490,200 2,338,300 
งบด าเนินการ 290,000 1,595,000 1,885,000 
     ค่าตอบแทน - - - 
     ค่าใช้สอย 170,000 625,000 795,000 
     ค่าวัสดุ 120,000 970,000 1,090,000 
งบลงทุน 20,000 100,000 120,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 20,000 100,000 120,000 
งบเงินอุดหนุน - - - 
     เงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,158,100 3,185,200 4,343,300 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานการศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การบริหารการศึกษาไม่ก าหนดระดับในระบบการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อให้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ส าหรับประชาชนมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพื่อให้การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 
  2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  3.  งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองการศึกษา งบประมาณรวม 13,571,600   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 

 แผนงานการศึกษา 
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 
             งบ การศึกษา ประถมศึกษา 
งบบุคลากร 3,814,600 - - 3,814,600 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,814,600 - - 3,814,600 
งบด าเนินการ 2,573,200 2,803,800 1,890,000 7,267,000 
     ค่าตอบแทน 896,200 - - 896,200 
     ค่าใช้สอย 1,047,000 1,143,800 1,580,000 3,770,800 
     ค่าวสัดุ 630,000 1,660,000 - 2,290,000 
     ค่าสาธารณูปโภค - - 310,000 310,000 
งบลงทุน 446,300 - - 446,300 
     ค่าครุภัณฑ์ 446,300 - - 446,300 
งบเงินอุดหนุน 1,027,100 1,016,600 - 2,043,700 
     เงินอุดหนุน 1,027,100 1,016,600 - 2,043,700 

รวม 7,861,200 3,820,400 1,890,000 13,571,600 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานการสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อใหม้ีการปูองกันและระงับโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเบื้องต้น 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 
  2.  งานโรงพยาบาล 
  3.  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 11,724,800  บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 
 แผนงานสาธารณสุข 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ 
รวม 

             งบ สาธารณสุข  งานสาธารณสุขอ่ืน 
งบบุคลากร 743,000 1,572,900 1,090,300 3,406,200 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 743,000 1,572,900 1,090,300 3,406,200 
งบด าเนินการ 5,792,800 330,000 1,720,000 7,842,800 
     ค่าตอบแทน 2,077,800 - - 2,077,800 
     ค่าใช้สอย 2,950,000 330,000 1,720,000 5,000,000 
     ค่าวัสดุ 765,000 - - 765,000 
งบลงทุน 94,800 - 91,000 185,800 
     ค่าครุภัณฑ์ 94,800 - 91,000 185,800 
งบเงินอุดหนุน - 160,000 130,000 290,000 
     เงินอุดหนุน - 160,000 130,000 290,000 

รวม 6,630,600 2,062,900 3,031,300 11,724,800 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อใหก้ารสังคมสงเคราะห์เด็ก เยาวชน คนชรา และผู้พิการ ครอบคลุมทั่วถึง 
 
งานท่ีท า   

1.  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห ์
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม  4,266,900   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

งาน งานสวัสดิการสังคมและ 
รวม 

             งบ สังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร 1,428,000 1,428,000 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,428,000 1,428,000 
งบด าเนินการ 2,656,000 2,656,000 
     ค่าตอบแทน 576,000 576,000 
     ค่าใช้สอย 1,770,000 1,770,000 
     ค่าวัสดุ 310,000 310,000 
งบลงทุน 182,900 182,900 
     ค่าครุภัณฑ์ 182,900 182,900 

รวม 4,266,900 4,266,900 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ ามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3.  เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ 
  4.  เพื่อสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกัน 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารงานท่ัวไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  2.  งานไฟฟูาและถนน 
  3.  งานสวนสาธารณะ 
  4.  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองช่าง งบประมาณรวม 56,241,700   บาท 
 2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 16,592,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและ 

งานบ าบัดน้ าเสีย 
รวม 

             งบ เคหะและชุมชน สิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 2,022,100 4,435,000 - 6,534,100 544,000 13,535,200 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 2,022,100 4,435,000 - 6,534,100 544,000 13,535,200 
งบด าเนินการ 4,165,600 - 750,000 8,665,000 - 13,580,600 
     ค่าตอบแทน 1,453,600 - - - - 1,453,600 
     ค่าใช้สอย 752,000 - - 5,650,000 - 6,402,000 
     ค่าวัสดุ 1,950,000 - 750,000 2,970,000 - 5,670,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 10,000 - - 45,000 - 55,000 
งบลงทุน 7,812,000 36,405,900 - 500,000 - 44,717,900 
     ค่าครุภัณฑ์ 7,812,000 - - 500,000 - 8,312,000 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 36,405,900  - - 36,405,900 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 1,000,000 - 1,000,000 
     รายจ่ายอื่น - - - 1,000,000 - 1,000,000 

รวม 13,999,700 40,840,900 750,000 16,699,100 544,000 72,833,700 
 

 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชน 
  2.  เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  3.  เพื่อเป็นการสนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
งานท่ีท า   

1.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 4,129,900   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
รวม 

             งบ ความเข้มแข็งชุมชน 
งบบุคลากร 1,589,900 1,589,900 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,589,900 1,589,900 
งบด าเนินการ 2,130,000 2,130,000 
     ค่าใช้สอย 2,130,000 2,130,000 
งบเงินอุดหนุน 410,000 410,000 
     เงินอุดหนุน 410,000 410,000 

รวม 4,129,900 4,129,900 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อให้การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการส าหรับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
  2.  เพื่อให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาประเพณีท้องถิ่น และกีฬาพื้นเมือง 
  3.  เพื่อให้การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า   

1.  งานบริหารงานท่ัวไป เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  2.  งานกีฬาและนันทนาการ 
  3.  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.  งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  กองการศึกษา งบประมาณรวม 5,082,200  บาท 
 2.  ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม      5,000   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

งานวิชาการวางแผนและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม              งบ ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

งบบุคลากร 1,322,200 - - - 1,322,200 

     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,322,200 - - - 1,322,200 

งบด าเนินการ 1,100,000 2,230,000 - 5,000 3,335,000 

     ค่าใช้สอย 1,100,000 1,930,000 - 5,000 3,35,000 

     ค่าวัสดุ - 300,000 - - 300,000 

งบเงินอุดหนุน 130,000 130,000 170,000 - 430,000 

     เงินอุดหนุน 130,000 130,000 170,000 - 430,000 

รวม 2,552,200 2,360,000 170,000 5,000 5,087,200 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

.................................... 
 

รายจ่ายตามแผนงาน 
แผนงานงบกลาง 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การบริหารงานท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีท า   

1.  ตามข้อผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย 
  2.  เงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม    7,883,500   บาท 
 2.  กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 1,490,000 บาท 
 3.  กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 520,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

 
   แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบกลาง รวม 

             งบ 
งบกลาง   
     งบกลาง 6,723,500 6,723,500 
     บ าเหน็จ/บ านาญ 3,170,000 3,170,000 

รวม 9,893,500 9,893,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมา ณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 12 มาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอ บของสภา
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 160,000,000 บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 9,893,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา 13,571,600 
 แผนงานสาธารณสุข 11,724,800 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4,266,900 
 แผนงานเคหะและชุมชน 72,833,700 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,087,200 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4,129,900 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 34,149,100 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,343,300 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 160,000,000 
  

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
 

 ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิป์ฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปน็ไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของเทศบาล 
 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิม์ีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้
 ประกาศ  ณ  วันท่ี 
 
     (ลงนาม)........................................................ 
      (นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา)
นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดม  นายกเทศมนตรีต าบลเขตรอุดมศักดิ ์
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 

เห็นชอบ 

 
(ลงนาม).......................................................... 

 
รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
อ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 



 
 

    รายรับจริง ประมาณการ 

    ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ยอดต่าง 

(%) ปี 2556 
          (ณ 30 มิ.ย.2555)     
หมวดภาษีอากร             
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,564,464.00 1,573,609.00 1,753,810.00 1,838,556.50 -7.54% 1,700,000 
  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 157,248.75 162,537.40 145,548.55 146,641.05 -31.81% 100,000 
  ภาษีปูาย 82,893.00 90,281.00 148,203.00 110,818.00 -9.77% 100,000 
  รวมหมวดภาษีอากร 1,804,605.75 1,826,427.40 2,047,561.55 2,096,015.55  1,900,000 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,790.50 21,210.30 30,257.10 18,443.70 62.66% 30,000 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 1,171,120.00 1,257,080.00 1,344,380.00 1,191,660.00 17.44% 1,400,000 
  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 153,800.00 164,150.00 173,500.00 127,850.00 17.33% 150,000 
  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 0.00 0.00 0.00  0% 1,000 
การแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร         
  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ 740.00 640.00 1,510.00 6,220.00 -51.76% 3,000 
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา         
  ค่าธรรเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร 0.00 20,170.00 40,710.00 26,610.00 87.90% 50,000 
  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,600.00 9,410.00 15,751.46 16,500.00 -39.40% 10,000 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,800.00 5,300.00 2,350.00 2,550.00 17.65% 3,000 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 1,360.00 380.00 3,140.00 1,040.00 188.47% 3,000 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 441,483.00 588,999.00 175,853.00 293,368.00 2.26% 300,000 
  ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 1,000 
  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0% 5,000 
มูลฝอย         
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ 45,500.00 29,000.00 51,300.00 55,500.00 -9.91% 50,000 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ         
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,860.00 6,460.00 5,740.00 2,500.00 100% 5,000 
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช ้ 150.00 50.00 250.00 355.00 40.85% 500 
เครื่องขยายเสียง         
  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  0.00 0.00 0.00  0% 1,000 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 0.00 0.00 0.00 2,870.00 -30.32% 2,000 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 97.00 930.93% 1,000 
  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,844,203.50 1,746,500.00 1,849,741.56 1,745,563.70  2,015,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
    รายรับจริง ประมาณการ 

    
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2556 

       (ณ 30 มิ.ย.2555)   
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่ 27,500.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 -33.34% 2,000 
  ดอกเบ้ีย 1,100,029.32 1,337,467.98 932,981.13 1,633,670.71 13.25% 1,850,000 
  เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 2,500.00 3,500.00  100% 1,000 
  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,127,529.32 1,354,967.98 939,481.13 1,636,670.71  1,853,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         
  ค่าจ าหน่ายเศษของ 5,190.00 18,900.00 13,400.00 7,050.00 -29.08% 5,000 
  ค่าขายแบบแปลน 344,900.00 354,500.00 352,500 258,400.00 -3.25% 250,000 
  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,600.00 467.00 1,678.00 171.00 192.40% 500 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  3,500.00 0.00 225,612.00 142,465.00 -96.49% 5,000 
  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 355,190.00 373,867.00 593,190.00 408,086.00  260,500 
หมวดรายได้จากทุน         
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 3,635.00 0.00 0.00 0.00 0% 20,000 
  รวมหมวดรายได้จากทุน 3,635.00 0.00 0.00 0.00  20,000 
หมวดภาษีจัดสรร         
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,380,834.43 11,220,408.78 10,243,991.04 7,639,027.10 96.36% 15,000,000 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 37,121,057.68 41,901,685.70 45,400,186.65 37,857,296.56 18.87% 45,000,000 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,039,922.94 1,681,035.99 5,744,277.50 6,349,152.61 2.38% 6,500,000 

  ภาษีสุรา 6,576,828.85 7,469,386.78 7,961,550.82 6,704,088.02 26.79% 8,500,000 
  ภาษีสรรพสามิต 12,898,785.77 20,238,246.15 19,191,686.65 10,964,019.80 82.42% 20,000,000 
  ค่าภาคหลวงแร ่ 378,713.44 424,102.13 687,699.46 334,198.11 49.62% 500,000 
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 438,504.85 374,695.37 437,706.26 463,186.63 -2.85% 450,000 
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 6,494,147.00 7,151,597.00 20,595,259.00 12,154,995.00 23.41% 15,000,000 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน         

  ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 4,960.00 0.00 0.00 0.00 0% 1,000 
  รวมหมวดภาษีจัดสรร 73,333,754.96 90,461,157.90 110,262,357.38 82,465,963.83  110,951,000 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม 32,631,452.00 29,395,292.00 42,940,478.00 42,673,517.00 0.77% 43,000,000 
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า         
  รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 32,631,452.00 29,395,292.00 42,940,478.00 42,673,517.00  43,000,000 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์         
  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม 0.00 0.00 4,774,500.00 0.00 0% 0.00 
      การปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับสนับสนุนการ    
     เสริมสร้างการทางสังคมแก่คนพิการ         
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรม 0.00 0.00 0.00 13,968,000.00 -100% 0.00 
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสนับสนุน       
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา 0.00 0.00 1,850,988.00 1,329,712.00 -100% 0.00 

 
-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ศพด . และ
ทุนการศึกษา       

  รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00 0.00 6,625,488.00 15,297,712.00  0.00 
  รวมทุกหมวด 111,100,370.53 125,519,561.58 165,258,297.62 146,323,528.79  160,000,000 
        

 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักด์ 
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 160,000,000 บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร รวม      1,900,000 บาท 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                       จ านวน      1,700,000 บาท   
        ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายภาษ ี
 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน    100,000 บาท  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ภาษีปูาย จ านวน    100,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ปรับปรุงขยายภาษ ี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม      2,015,500 บาท 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 30,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน     1,400,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน        150,000 บาท 
       ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจ าหน่วยอาหารหรือสะสมอาหาร จ านวน            1,000 บาท 
  ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จ านวน            3,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร จ านวน 50,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จ านวน           10,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน            3,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน            3,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน        300,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน            1,000 บาท 
  ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน            5,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน           50,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 



 
 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จ านวน           5,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน            500 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จ านวน            1,000 บาท 
  ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 
  ประมาณการลดลงโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม      1,853,000 บาท 
 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี จ านวน           2,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ดอกเบี้ย จ านวน     1,850,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จ านวน            1,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม         260,500 บาท 
 ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน            5,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าขายแบบแปลน จ านวน       250,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา  
 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน            500 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว  
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน            5,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา  
หมวดรายได้จากทุน  รวม           20,000 บาท 
 ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน     20,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร  รวม 110,951,000 บาท 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 15,000,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จ านวน 45,000,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 6,500,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ภาษีสุรา จ านวน 8,500,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 20,000,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว  
 
 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน  500,000 บาท 



 
 

  ประมาณการเทา่กับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 450,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 15,000,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาตามยอดรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล จ านวน  1,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  รวม 43,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 43,000,000 บาท 
  ประมาณการเท่ากับปีท่ีล่วงมาแล้ว 
   

 

 

 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  160,000,000  บาท  แยกเป็น 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป   รวม  22,785,000 บาท 
  งบบุคลากร   รวม    9,243,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม    4,210,440 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน           936,000         บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก  
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนง าน
บริหารงานท่ัวไป 

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน            260,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ 
นายกเทศมนตรี  รองนายกเท ศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน             260,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี        
รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี จ านวน             324,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน รายเดื อน ให้แก่  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จ านวน           2,429,640 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จ านวน 296,640 บาท 
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 243,000 บาท 
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1,890,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม           5,032,560        บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน            3,267,600        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน             280,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
และเงินเ พิ่มอ่ืน ๆ ของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 



 
 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน              134,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษขอ ง
พนักง านท่ีควรได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน              122,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี
ของลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน                18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
และปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ าใน 
หน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน             866,800  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน            342,860  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
และค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งบด าเนินการ  รวม   11,763,700 บาท 
   ค่าตอบแทน  รวม        1,632,700 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน             972,300 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน                20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมค ณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาลและคณะกรรมการวิสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา
เทศบาลให้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภาเทศบาลตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน                20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก ่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   คา่เช่าบ้าน จ านวน              170,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก ฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 



 
 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน                50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน              400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน
ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   ค่าใช้สอย  รวม            7,081,000   บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน            1,266,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- เพื่อจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาบริการต่างๆ อาทิ ค่า รับวารสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ , 
ค่าจัดท าเอกสารคู่มือทะเบียนราษฎร, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ  จ านวน 850,000 บาท 
- ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน จ านวน 108,000 บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเ หมาดูแลท าความสะอาดส านักงาน เทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์จา กหน่วยงานเอก ชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ .ศ.
2556-2558 หน้าท่ี 183 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 4)  
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 108,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ดูแล
ส านักงาน เทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่เวลา 16.30-08.30 น. 
จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 184 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 11)  
-ค่าเช่าบริการรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1600 ซีซี จ านวน 2 
คันๆละ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 185 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 13)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน              250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  
-ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 200,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ ต่างๆหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย จ านวน 50,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 



 
 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน              235,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา ชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ีพัก 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จ านวน              17,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน              3,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เนื่องจากพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและลูกจ้า งกระท าผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญอื่น ๆ จ านวน              180,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญอื่น ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิด จ านวน              5,000 บาท 
    อาคารต่าง ๆ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน 
และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

    ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ  จ านวน              20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ส าหรับพิธีก ารวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน           4,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  หรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง รวมถึงการจัดการเลือกตั้งในทุก
ระดับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2342 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

    โครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล จ านวน              100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาล 
และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยว ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-
2558 หน้าที่ 109 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทาง
ที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการ
ล าดับที่ 17) ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ จ านวน              50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น  ค่าเช่าเต็นท์ , 
ค่าจัดการแสดง , ค่าของขวัญของรางวัล , ค่าอาหา ร,ค่าอาหารว่างและ



 
 

เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 180 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีและปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึก และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน              400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพขอ งคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ พนักงานเท ศบาล เช่น ค่าอาหาร , 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าเช่าท่ีพัก , ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 2342 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ .ศ.255 6-255 8 หน้าท่ี 182  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการ ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับ
ที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล จ านวน              400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เช่น 
ค่าอาหาร , อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าเช่าท่ีพัก , ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากท่ี 
มท 0808 .2/ว 2342  ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  255 5 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 182 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 
3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน              155,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน  5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

    ค่าวัสดุ  รวม           1,465,000 บาท 
    วัสดุส านักงาน จ านวน             255,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ โด ยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทีไ่ด้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน            200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั สดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น สายไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา สวิตซ์
ไฟฟูา เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก ฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 
 



 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน             80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด
อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุก่อสร้าง จ านวน               30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง  เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่าง
ล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน             200,000 บาท 
เพื่อจ่ ายเป็นค่า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน             500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใ น
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน               50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน สี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ กระดาษสติกเกอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯ ลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน             150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับ
หมึก กระดาษต่อเนื่อง สายอุปกรณ์ แปูนพิมพ์ เมนบอร์ดซอฟแวร์ เป็น
ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

   ค่าสาธารณูปโภค  รวม           1,585,000 บาท 
    ค่าไฟฟูา จ านวน         1,050,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาที่ใช้ในอาคารส านักงาน เทศบาลต าบล เขตรอุดม -
ศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าน้ าประปา จ านวน            140,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน อาคารส านักงาน เทศบาลต าบลเขตร-
อุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าโทรศัพท์ จ านวน             235,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าบ ารุง และค่าใช้โทรศัพท์ในการติด ต่อราชการกับ
หน่วยงานอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าไปรษณีย์ จ านวน             160,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ , ค่าธนาณัติ , ค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณียากร 
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป   

 งบลงทุน    รวม          1,523,300  บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม           1,523,300  บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    โทรศัพท์ส านักงาน  จ านวน  7,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพทส์ านักงาน จ านวน 5 เครื่องราคาเครื่องละ 
1,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  



 
 

  -มีหน่วยความจ าหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 30 ปลายทาง 
  -สามารถปรับเสียงสนทนาและเสียงกร่ิงได้ 
  -มีช่องเชื่อมต่อ Data Ports ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเช่น Modem-Fax 
   -สามารถโทรออกอัตโนมัติและสนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speaker Phone 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน  2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.255 6-2558  
หน้าท่ี 185 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแล ะการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    โทรศัพท์ตู้สาขา จ านวน          288,900  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ตู้สาขา จ านวน 1 ตู้  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- ขนาด 8 สายนอก 64 สายใน  
- ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ  
- เครื่องโทรศัพท์โอเปอร์เรเตอร์  
- มีอุปกรณ์กันฟูา ขนาด 8 สายนอก พร้อมอุปกรณ์ลงกราวด์กระจายสาย
ภายในได้ 200 Poirs และด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งเซ็ทระบบ
โปรแกรม    
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ .255 6-2558 หน้าท่ี 185 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน  
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

    บอร์ดเสียบอักษร จ านวน          33,800  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือบอร์ดเสียบอักษร จ านวน 4 ชุด ดังน้ี 
1.บอร์ดเสียบอักษร แบบหน้าเดียว ขนาด 80x60 ซม. โครงสแตนเลสขัดเงา 
บอร์ดเสียบอักษรช่องก ามะหย่ีสีน้ าเงิน  จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 8,200 บาท 
เป็นเงิน 16,400 บาท 
2.บอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง ขนาด 80x60 ซม. หน้าบอร์ดจะเอียงไปด้านหลัง 
ขาตั้งตัดโค้งเป็นโครงสแตนเลส หน้าบอร์ดเป็นร่องก ามะหย่ีสีน้ าเงิน จ านวน 2 
ชุด ราคาชุดละ 8,700 บาท เป็นเงิน 17,400 บาท   
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 185 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน  แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
 

                    โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี ้                              จ านวน     5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ พร้อมเก้ าอี้  
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 -โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ ขนาด 120x60x75 ซม. มีช่องใส่ Case 
Computer พร้อมถาดสไลด์วางคีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,100 บาท 
-เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ เบาะรองน่ังหนังหุ้มด้วยหนัง
เทียม ที่ท้าวแขน ฐานเก้าอี้มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก ส าหรับผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 900 บาท 
      เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 187 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  ตู้บานเลื่อนกระจก      จ านวน         3,200        บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 1185x406x877 มม.  จ านวน 1 ตู้ 

ราคาตู้ละ 3,200 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.255 6-255 8 หน้าท่ี  189 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

                  ตู้บานเลื่อนทึบ                                                                             จ านวน          3,000     บาท               
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1185x406x877 มม. จ านวน 1 ตู้ ราคา

ตู้ละ 3,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตาม ราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  190 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                    เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อ                                                                      จ านวน          1,200   บาท    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ส าหรับผู้มาติดต่อ   จ านวน 2 ตัว  มีขนาด 44x59x89 มม.  

เบาะหุ้ม PVC โครงขาท าจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ราคาตัวละ 600 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-
2558 หน้าท่ี  188  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  
โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  

   



 
 

              เครื่องปรับอากาศ                                                                            จ านวน      33,400  บาท   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน  จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 33,400 บาท  ส าหรับติดตั้งห้องท างานกองวิชาการแ ละแผนงาน  ตามเกณฑ์
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ .2555 โดย มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู  
- เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก .2134-2545 และ

ฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 
- เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
- มีระบบฟอกอากาศท่ีสามารถดักจับอนุภาคฝุุน ละอองและสามารถถอด

ล้างท าความสะอาดได้ 
- มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ,ท่อ 

     ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร ,สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร   
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 186 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                   พัดลมระบายอากาศ                                                                       จ านวน     9,000    บาท        9,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อพัดลมระบายอากาศ (ติดกระจก ) จ านวน 9 ตัว ราคาตัวละ 

1,000 บาท ส าหรับติดตั้งห้องท างานกองการศึกษา จ านวน 2 ตัว ,ห้องท างานกอง
สวัสดิการสังคม จ านวน 2 ตัว ,ห้องท างานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
2 ตัว และห้องท างานกองวิชาการและแผนงาน จ านวน 3 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้ 

- มีใบพัดที่มีขนาดไม่ต่ ากว่า 8 นิ้ว 
- บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ แบบมีสาย 
- เป็นพัดลมระบายอากาศแบบดูดออกอย่างเดียว 
- มีที่รองคราบน้ ามัน สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ .ศ.255 5 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  191 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

       ม่านปรับแสง                                                                               จ านวน      100,000     บาท         บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านปรับแสง  ส าหรับติดตั้งห้องท างานกองการศึกษา  ,ห้อง

ท างานกองสวัสดิการสังคม ,ห้องท างานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และห้อง
ท างานกองวิชาการและแผนงาน  มีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 100 ตารางหลา  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ

   



 
 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  191 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

       เครื่องสแกนนิ้วมือ                                                                         จ านวน 34,500 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องสแกนนิ้ วมือ จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 

11,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ท างานด้วยระบบ RISE PROCESSOR สามารถรองรับการพิมพ์

ลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลายนิ้วมือ 
- เก็บข้อมูลการลงเวลาได้มากกว่า 80,000 รายการ 
- เก็บลายนิ้วมือจากตัวเครื่องไปส ารองที่คอมพิวเตอร์แล้วโอนกลับมายัง

เครื่องได้ 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนัง สือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 186 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

  

 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวน 32,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  จ านวน 2 กล้อง  
ราคากล้องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
- ขนาดจอภาพ LCD ไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว 
- หน่วยบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 GB และบันทึกวีดีโอแบบ  Full HD 
(1080P) 
     เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808 .2/ ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 194 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน  
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
   ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
      กระดานอิเล็คทรอนิคส ์ จ านวน  600,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอิเล็คทรอนิคส์  จ านวน 30 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 20,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 1 GHz 



 
 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีความละเอียดสี 1280x800 พิกเซล 
- มีหน่วยความจ าภายในเครื่อง ไม่น้อยกว่า 32 GB 
- มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป็นระบบ Accelerometer Sensor, 
Ambient Light Sensor และระบบอ่ืน ๆ  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.2555 จึงขอ
อนุมัติจัดซื้ อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ .ศ.255 6-255 8 หน้าท่ี 196  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับ
ที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ้ค จ านวน           27,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐา นครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจ า
หรือมี HTTขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 195 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริก ารที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร งานภาครัฐไปสู่องค์กร   ยุคใหม่ โครงการ
ล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

     เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน              104,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ  26,000 
บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของ



 
 

หน่วยความจ า หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร งานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที) จ านวน               33,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง พิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที) 
จ านวน 4 เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  8,400 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได ้
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กร ะดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 750 VA จ านวน               7,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 750 VA  จ านวน 4 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 1,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ ทศและการสื่อสาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555   มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA 
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 196 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประช าชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร    ยุคใหม่ โครงการ
ล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 



 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน             200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้ส ามารถใช้การได้ปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 
  งบเงินอุดหนุน  รวม             255,000 บาท 
    เงินอุดหนุน  รวม             255,000 บาท 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
        อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส านักทะเบียน จ านวน             50,000 บาท 
     อ าเภอสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ ให้แก่ ส านักทะเบียนอ าเภอ 
สัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี  182 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒน าองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่  2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

        อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอสัตหีบ จ านวน             30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอสัตหีบ ให้แก่   
ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าท่ี 108 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

        อุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ ์ จ านวน             100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ให้แก่ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าท่ี 109 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

        อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหลา่กาชาด จ านวน             75,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาด ให้แก่ เหล่ากาชาดจั งหวัดชลบุรี (ปรากฏใน
แผนพัฒน าสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 112 ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริ มสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการ
ล าดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

 
 



 
 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,608,000 บาท 
          งบบุคลากร รวม 2,230,600 บาท 
                 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,230,600 บาท 
                  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,353,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 97,900 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและ

เงินเพิ่มอ่ืนๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 575,900 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 203,800 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและ

ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
  

   

         งบด าเนินการ รวม 2,030,000 บาท 
                 ค่าตอบแทน รวม 499,000 บาท 
                  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน 279,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่  

อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  

   

                  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 

   

                  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
 เพื่อจ่ ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้

ตามที่ระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

 

   

                  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   

                  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน      150,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน

ลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   



 
 

                 ค่าใช้สอย รวม 774,000 บาท 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 194,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้ างในโอกาสต่างๆ .ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร . ค่าใช้จ่ายด้าน
อิเล็คทรอนิคส์ ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าของ ค่าเบ้ีย
ประกันภัยต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็น จ านวน 144,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
หน่วยงาน  อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  สื่อโฆษณาต่างๆ 
จ านวน 50,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  หรือ

คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่าง อปท . กับ อปท . กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

            

                 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
                     ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                   ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสิ่งพิมพ์ จ านวน 400,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์  เช่น วา รสาร

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประจ าปี และแผนพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจน
สิ่งพิมพ์อื่นในงานราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าที่  202 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อ
ต่อการให้บริการประชาชนโครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

                   โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  อาทิ  ค่าอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น  ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558  หน้าที่ 179 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี และการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทาง
สังคมตามระ บอบประชาธิปไตย  โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

                   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   



 
 

                 ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท 
                  วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่เป็ นวัสดุ โดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น 

เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟูาสายไฟฟูา 

ปลั๊กไฟฟูา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

   

                   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก 

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล

น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  

   

                  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เ ช่น วัสดุเครื่องบันทึกภาพ 

อาทิ ซีดี ดีวีดี ล้างอัดรูป- ขยายภาพ ปูายประชาสัมพันธ์ไวนิล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

   

                  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก  

หมึกเติมเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                 ค่าสาธารณูปโภค รวม 202,000 บาท 
                  ค่าไฟฟูา จ านวน 40,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟูาส าหรับหอกระจายข่าวของ เทศบาลต าบล เขตร

อุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน 162,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ าธรรมเนียม

ในการใช้บริการ ค่าต่ออายุสัญญาเว๊บไซต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

         งบลงทุน รวม  347,400 บาท 
                ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,400 บาท 
                ครุภัณฑ์ส านักงาน    
                    โต๊ะท างาน จ านวน 16,500 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 1524x762x740 มม.จ านวน 3 ตัว  

ราคาตัวละ 5,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติ
ซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 
187 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทาง
ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   



 
 

                    โต๊ะคอมพิวเตอร ์ จ านวน 3,600 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x60x75 มม. มีสไลด์ส าหรับวาง

คีย์บอร์ด จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐา นครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.
2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.
2556-2558 หน้าท่ี 187 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน แน วทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  

   

                    เก้าอี้ท างาน จ านวน 7,500 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอื้ท างาน ดังนี ้

1. เก้าอี้ท างาน แบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ เบาะรองนั่งหนังหุ้ม
ด้วยหนังเทียม ที่ท้าวแขน ฐานเก้าอ้ีมีล้อเลื่อน แบบ 5 แฉก ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ส านักงาน  จ านวน 3 ตัว และส าหรับผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 900 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท 
2. เก้าอื้ท างานแบบมีพนักพิ งกลาง ขนาด 65x80x107 ซม . สามารถปรับ
ระดับสูงต่ าได้ เบาะและพนักพิง  ท าจากฟองน้ าขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยหนังเทียม
อย่างดี ที่ท้าวแขน ฐานเก้าอ้ีมีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก (ส าหรับผู้บริหาร ) จ านวน 1 
ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท  
      เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบั ญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 188 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                    ช้ันวางแฟูมตั้ง 2 ช้ัน 20 ช่อง จ านวน 5,600 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางแฟู มตั้ง 2 ช้ัน 20 ช่อง มีล้อเลื่อน ขนาด 

915x305x940 มม. จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 2,800 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  189 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับ  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                    ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 9,600 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 1185x406x877 มม. จ านวน 3 

ตู้ ราคาตู้ละ 3,200 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  189 

   



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

                    ตู้บานเลื่อนทึบ จ านวน 9,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 1185x406x877 มม. จ านวน 3 ตู้ 

ราคาตู้ละ 3,000 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตาม
ราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  189 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

   

                    โทรศัพท์ส านักงาน                              7,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 4 เครื่อง  ราคา เครื่อง ละ 
1,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
  -มีหน่วยความจ าหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ 30 ปลายทาง 
  -สามารถปรับเสียงสนทนาและเสียงกริ่งได้ 
  -มีช่องเชื่อมต่อ Data Ports ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารเช่น Modem-Fax 
   -สามารถโทรออกอัตโนมัติ และสนทนาโดยไม่ต้องยกหูด้วย Speaker Phone 
     เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808 .2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน  
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 185 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 6,000 บาท 

                   เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 62,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 31,000 บาท 
ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจ า 
หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB    
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1.5 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

   



 
 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 
197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับท่ี 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

                   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที) จ านวน 16,800 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาที) 

จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,400 บาท   ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

                   เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 10,800 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง ส ารองไฟฟูา ขนาด 750 VA จ านวน 6 เคร่ือง ราคา

เคร่ืองละ 1,800 บาท  ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA 
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

            ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มีวงเงินเกิน

กว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
   

 

          ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 
                ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
                    โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์   

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 202 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน โครงการล าดับที่ 5) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

 



 
 

 งานบริหารงานคลัง  รวม  6,756,100 บาท 
  งบบุคลากร  รวม  4,182,400 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,182,400 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน   จ านวน  2,853,960 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดื อน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  349,920 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวครา วและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ 
พนักงานท่ีควรได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน  682,320 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้ างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน           229,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่ม การครองชีพช่ัวคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  งบด าเนินการ  รวม  2,489,600 บาท 
   ค่าตอบแทน  รวม  1,148,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    จ านวน  650,000 บาท 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท .ตามที่
ได้รับมอบหมาย แ ละเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าเช่าบ้าน   จ านวน  48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   จ านวน  390,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพย าบาลส าหรับพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่ง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
 

   ค่าใช้สอย     รวม  946,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ  จ านวน  576,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนการอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างในโอกาสต่าง  ๆ อาทิ ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าใช่
จ่ายด้านอิเล็กทรอนิก   และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็น รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท า ของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ส าหรับฝุายพัฒนารายได้  และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ีพัก ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตส านึกในการช าระค่าธรรมเนียมเก็บ จ านวน           100,000 บาท 
    และขนขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างจิตส านึกในการช าระ ค่าธรรมเนียม
เก็บและขนขยะมูลฝอย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-255 8 
หน้าท่ี 198 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน
การบริการ โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

   ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก จ านวน          50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีในเชิงรุก  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 198  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  แนวทางที่  2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ โครงการล าดับที่ 2) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ช าระภาษ ี จ านวน          100,000 บาท 
   ภายในก าหนด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับผู้
ช าระภาษีภายในก าหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 199 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการบริการ โครงการล าดับที่  3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษีประจ าปี จ านวน            20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสั มพันธ์ก าหนดการช าระภาษี
ประจ าปี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  200 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  
แนวทางที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการ
บริการ โครงการล าดับที่  4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 



 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน            50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   ค่าวัสดุ      รวม  395,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน    จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ งของที่เ ป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น 
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ    จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น    จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ า มันดีเซล
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น   ฟิล์ม วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี
ล้างอัดรูป-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกหมึกเติม
เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

  งบลงทุน   รวม  84,100 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์  รวม  34,100 บาท 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน  31,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผ ล แบบที่ 2
จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 31,000 บาท  ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจ า  หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 
หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผ ลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 



 
 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1.5 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเ ครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  600:1 และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 18 น้ิว  จ านวน 1 หน่วย  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ปร ะชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

         จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน  3,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง  เป็นเงิน 3,100 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดั บที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ  ที่
มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

     
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานเทศกิจ    รวม           1,158,100  บาท 
  งบบุคลากร   รวม             848,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม             848,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน             310,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน             429,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ใ นสังกัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน             108,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และค่าตอบแทน
พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งบด าเนินการ  รวม            290,000 บาท 



 
 

       ค่าใช้สอย  รวม             170,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
     โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจปูองกันภัยสังคม จ านวน             50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจปูองกันภัยสังคม  
ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความร่วมมือในชุมชน และจัดท าปูายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การร่วมปูองกันภัยในสังคม โดยเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการจัดท าโครงการ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  170 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
แนวทางที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญในการปูองกัน โครงการล าดับที่  5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาต ิ จ านวน             100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีตามโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
เพื่อให้ประชาชนรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ โดยเป็นค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าวิทยากร และอื่น ๆ 
ฯลฯ ที่จ าเป็น  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี  171 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการปูองกัน  โครงการล าดับที่  7) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน                20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน  5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 
 
 

        ค่าวัสดุ   รวม             120,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน               20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน 
สายไมล์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน              80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  ดีเซล 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน                20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิ  เสื้อ กางเกง ผ้า 
รองเท้า ห มวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  
 

  งบลงทุน    รวม               20,000 บาท 



 
 

        ค่าครุภัณฑ์  รวม               20,000 บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน                20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงา นการ
รักษาความสงบภายใน 

 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม       3,185,200    บาท 
  งบบุคลากร   รวม        1,490,200    บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม          1,490,200  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน             177,700      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน          1,042,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน             270,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

  งบด าเนินการ   รวม           1,595,000 บาท 
        ค่าใช้สอย  รวม             625,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
   โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จ านวน             250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร . ส าหรับจ่ ายเป็นค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี  170 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  แนวทางที่ 3 
พัฒนาประสิ ทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการปูองกัน  
โครงการล าดับท่ี 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน              100,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต ามโครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขต
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 170 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการปูองกัน โครงการล าดับที่ 4) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน              80,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2342 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 171 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด



 
 

ยาเสพติด  แนวทางที่  3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชน
ให้ความส าคัญในการปูองกัน  โครงการล าดับที่  6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน             25,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี  177 ยุทธศาสตร์ที่  3 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด แนวทางที่  5 พัฒนาและส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา จ านวน             20,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม การปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ .255 6-255 8 หน้าท่ี  17 7 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่  5 พัฒนาและส่งเสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่  2)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันสาธารณภัย  จ านวน             30,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกัน สาธารณภัยและ
การขนย้ายวัสดุ ภายในส านักงาน  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.255 6-255 8 หน้าท่ี  178 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การรักษาความสงบเรียบร้อย    การปูองกันปราบปราม
และบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 
4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     โครงการฝึกอบรมการปูองกันอัคคีภัยให้แก่ผู้ประกอบการสถานบริการ  จ านวน             20,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมการปูองกันอัคคีภัยให้แก่
ผู้ประกอบการสถานบริการ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 178 ยุทธศาสตร์ที่  3 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด แนวทางที ่5 พัฒนาและส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่  5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน              100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

     ค่าวัสดุ   รวม             970,000 บาท 



 
 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน              150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน              500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน            80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  ผงเคมี น้ ายาโฟม 
ไนโตรเจน หน้ากากส าหรับใช้ปูองกันสารเคมีต่าง ๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน             60,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิเสื้อ กางเกง ผ้า 
รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใ นแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน             180,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง ดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง  เป็นต้น ไว้ส าหรับติดตั้ง
ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   
  งบลงทุน    รวม         100,000       บาท 
      ค่าครุภัณฑ์  รวม          100,000      บาท 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน             100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มี
วงเงินเ กินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         รวม            7,861,200 บาท    
  งบบุคลากร  รวม             3,814,600       บาท 
   เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  รวม             3,814,600       บาท 
   เงินเดือนพนักงาน                                                                 จ านวน   1,506,600        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                         จ านวน  54,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง                                                              จ านวน           1,492,400       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



 
 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
        เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน      761,600        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่ม การครองชีพช่ัวคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี ของพนักง านจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

 
  งบด าเนินการ    รวม          2,573,200        บาท 
        ค่าตอบแทน    รวม       896      , 200      บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน              661,200       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่
ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   จ านวน    10,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ส าหรับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าเช่าบ้าน                                                                               จ านวน        53,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  12,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน            160,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงานเทศบาลพร้อม
ทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามร ะเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
 
 

         ค่าใช้สอย                                                         รวม      1,047,000      บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน        610,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
-ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหน่ึง จ านวน 130,000 
บาท อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา 
ค่าจัดท าประกันภัยรถราช การภาคบังคับ ตาม พ .ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ พ.ศ.2535 ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานภาคฤดูร้อน ค่าจ้างเหมาท า
ปูาย ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าบริ การรับใช้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟูา ประปา โทรศัพท ์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 480,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานเอกชน 
ส าหรับรักษาความปลอดภัย ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี  184 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา



 
 

องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน     20,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าท่ีพัก ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

      โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    250,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา  เช่น ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 184 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน             17,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า ยการบริหารสถานศึกษา ในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 7,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุายุบ จ านวน 5,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด จ านวน 5,000 บาท 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี 2556)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา     
  
         จ านวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนา 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  150,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  

   ค่าวัสดุ     รวม    630,000       บาท 
   ค่าวัสดุส านักงาน   จ านวน    150,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน ถาวร เช่น เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ท่ีได้จากการซื้อหรือจากการ จ้างพิมพ์  และน้ าดื่ม
สะอาดส าหรับ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์
คอมพิวเตอร์ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ     จ านวน  40,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา สายไฟฟู า ปลั๊กไฟฟูา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 



 
 

   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  100,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไส้กรองเครื่องกรองน้ า แก้วน้ า 
กระติกน้ าร้อน ถาดหลุม ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้า
แตะ ช้ันวางรองเท้า ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน  30,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง ใน 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน  150,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  10,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ม้วนวีดีโอเทปแผ่นซีดี 
ค่าล้างรูป อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน   150,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าตลับหมึก หัวพิมพ์แถบพิมพ์ แผ่น
บันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
  งบลงทุน       รวม  446,300      บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม        446,300      บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 

     โต๊ะท างาน   จ านวน   12,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต(1524x762x740 มม.)  จ านวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติ
ซื้อตามราคาท้ องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 
ลงวันท่ี 22 มิถุนาย น 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี  187 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

       เก้าอี้ท างาน จ านวน           7,200   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ท างาน แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีท่ีท้าวแขน 
และล้อเลื่อน จ านวน 8 ตัวราคาตัวละ 900 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ .ศ .255 5 จึงขอ อนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 188 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  
14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 



 
 

       โต๊ะหมู่บูชาชุด 7 หน้า 7 จ านวน           18,300   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชาชุด 7 หน้า 7 ขนาด 60x80x30 ซม . 
(กว้างxยาวxสูง) พร้อมโต๊ะกราบ ขนาดกว้างหน้า 7x14 นิ้ว (กว้างxยาว) 
จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 6,100 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.
2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแ ผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  187 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       โพเดียม จ านวน           10,500   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โพเดียมฉลุลาย ไม้สักทอง ขนาด 50x60x125 ซม. 
(กว้างxยาวxสูง) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ จ านวน 3 ชุด ราคา
ชุดละ 3,500 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติ
ซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808 .2/ว
1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.
255 6-255 8 หน้าท่ี  190  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

   ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์    
       อังกะลุงไม้ไผ่ ชุด 7 คู่เสียง   จ านวน  16,800        บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออังกะลุงไม้ไผ่ ชุด 7 คู่เสียง (14 ตัว) จ านวน 3 ชุด 
ราคาชุดละ 5,600 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อ
ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี  195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
 

   ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์     
      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   จ านวน  21,600        บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,400 บาท ตาม เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 



 
 

- ใช้เทคโนโลยี แบบพ่นหมึก (Inkjer) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - ส)ี ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุด 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่
น้อยกว่า 100 แผ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาอ งค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงก ารล าดับที่  14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล   จ านวน  124,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเค รื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผ ล แบบท่ี 2  
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ  31,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2555 มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจ า หรือมี HTTขนาดไม่น้อยกว่า 1,066MHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1.5 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย  
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

       เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 750 VA  จ านวน        7,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 750 VA จ านวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 1,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA 
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี 2556-2558 หน้าท่ี 196 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
       ที่วางภาชนะ (ที่คว่ าจาน) จ านวน  4,500        บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อท่ีวางภาชนะ  (ที่คว่ าจาน ) อลูมิ เนียม 4 ช้ัน ขนาด 
49x75x109 .50 ซม .(กว้าง xยาวxสูง) จ านวน 3 ชุดราคาชุดละ 1,500 
บาท  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคมาต รฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  191 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แ นวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ    
       เครื่องขยายเสียงอเนกประสงคไ์ร้สาย จ านวน  28,800        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์แบบไร้สาย  จ านวน 
6 ชุด ราคาชุดละ 4,800 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สายพร้อมไมค์ลอย  3 แบบ 
(ไมค์สาย,ไมค์เหน็บ,ไมค์คาดศรีษะ)  

- ตัวเครื่องมีขนาด 18X11X29 ซม.  
- มีล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว 
- ก าลังไฟ AC :200V/50-60Hz DC: 12V 1.2 AH 
- มีแบตเตอรี่ และสามารถใช้ขยายสัญญาณเสียง ถ่ายทอดเสียง 

กระจายเสียง 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสื อกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/  ว1989  ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 
194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

       เครื่องขยายเสียงแบบคาดเอวพร้อมไมล์คาดศรีษะ จ านวน  9,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบคาดเอวพร้อมไมคค์าดศรีษะ 



 
 

จ านวน 6 ชุดราคาชุดละ 1,500 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- ไมค์เป็นแบบเดี่ยวความเรวสูงแบบคาดศรีษะ สายเป็นแบบสาย 
ถักแบบน่ิม มีความยาวของสายไม่ต่ ากว่า 90 ซม.โดยเช่ือมต่อด้วย Jack 
ขนาดมาตรฐานขนาด 3.5 ซม. น้ าหนักไมค์ไม่เกิน 30 กรัม  

- เครื่องขยายเสียงเป็นแบบคาดเอว พร้อมสายคาดเอวแบบไนล่อน 
ถักขนาดกวา้ง 1 นิ้ว ล็อคด้วยคลิปล็อค 

- ล าโพงเดี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว มีก าลังขยาย 2 วัตต์  
ให้เสียงดังไม่ต่ ากว่า 70 เดซิเบลล ์

- ตัวเครื่องมีขนาด 2.75x7.75x2.0 นิ้วสามารถใช้ Adapterแปลงไฟ 
ขนาด 9 โวลต์ได้ หรือใช้ถ่านขนาด AA จ านวน 6 ก้อน 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราค ามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 194 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและกา รให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

    
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
       กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน  16,000        บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
- ขนาดจอภาพ LCD ไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว 
- หน่วยบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 GB และบันทึกวีดีโอแบบ Full HD 
(1080P)  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี ก าหนดไว้ในบัญชีราค ามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวมหาดไทย ที่ มท 0808 .2/ว1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2552  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.255 6-255 8  หน้าท่ี 194 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้ บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุค
ใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 
 

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     
       เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง จ านวน  20,400        บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องช่ั งน้ าหนักดิจิ ตอลพร้อมวัดส่วนสูง         
จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,800 บาท ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

- เป็นเครื่องช่ังน้ าหนัก พร้อมวัดส่วนสูง Digital Progress มีขนาด 
82.50x45.5x20.5 cm. น้ าหนัก 15  Kg 



 
 

- สามารถช่ังน้ าหนักไม่เกิน 200 kg มีค่าความละเอียด 0.1 kg  
- สามารถวัดส่วนสูงได้ระหว่าง 70-190 ซม. 
- ใช้ไฟ 220 volt DC 6 volt มจีอแสดงผล LCD  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ .ศ.2555 จึงขออนุมัติซื้อตามราคา ท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวมหาดไทย  ที่ มท 0808 .2/ว1989  ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 195 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุค
ใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน           150,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติที่มี
วงเงินเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   

  งบเงินอุดหนุน   รวม           1,027,100      บาท 
   เงินอุดหนุน         รวม           1,027,100      บาท 
             เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                          จ านวน    721,900      บาท 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
(1) อุดห นุนโคร งการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กับการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ โรงเรียน สิงห์สมุทร 
จ านวน 120,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 107 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2  ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการล าดับที่  6) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(2) อุดหนุนโครงการ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ให้แก่ โรงเรียนสิงห์สมุทร จ านวน  120,000 บาท (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 205 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 2 การปูองกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

(3) อุดหนุนโครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบ รมผู้น า
เยาวชน ให้แก ่โรงเรียนสิงห์สมุทร จ านวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเท่ าเทียมกัน โครงการล าดับที่ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(4) อุดหนุนโครงกา รส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมนัก
ประชาสัมพันธ์  ให้แก่  โรงเรียนสิงห์สมุทร จ านวน 54,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน โครงการล าดับ
ที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(5) อุดหนุนโครงการอังกะลุงสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้แก่ โรงเรียนวัดเขา



 
 

คันธมาทน์ จ านวน 45,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 107  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 7) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(6) อุดหนุนโครงการกีฬาสีและนันทนาการ  ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธ
มาทน์ จ านวน 18,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี  120  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐา นให้ครอบคลุมและไ ด้มาตรฐาน 
โครงการล าดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(7) อุดหนุนโครงการส่งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ให้แก่  
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 119 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

(8) อุดหนุนโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนต่อต้าน ยาเสพติด ให้แก่ 
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 46,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 169 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(9) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ 
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 61,300 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 204 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การปูองกันและจั ดการอันตรายที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น  โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
 
 

(10) อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 121 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์  แนวทางที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

(11) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้แก่ โรงเรียน จุก
เสม็ด จ านวน 74,700 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี  204 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ แนวทางที่ 2 การปูองกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น โครงการล าดับที่  3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

(12) อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ



 
 

เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
ให้แก่ โรงเรียนจุกเสม็ด จ านวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556- 2558 หน้าท่ี  106  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุ ณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน     305,200      บาท 
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน ดังนี้  

(1) อุดหนุนโครงการค่าย พุทธบุตรฟื้นฟูศีลธรรม วิถีพุทธ  ให้แก่  
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ  จ านวน 62,000 บาท  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 105 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการล าดั บท่ี 2) ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

(2) อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ - คณิต ฯ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้แก่ 
โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน 104,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 204 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและจัดการช ายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การปูองกันและ
จัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น โครงการล าดับที่ 2) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(3) อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐาน
ทัพเรือสัตหีบ จ านวน 139,200 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-
2558 หน้าท่ี 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  3,820,400       บาท 
  งบด าเนินการ   รวม  2,803,800       บาท 
          ค่าใช้สอย   รวม     1,143,800      บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
      โครงการสอนภาษาอังกฤษส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน                70,000        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาอังกฤษส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจัดกิจกรรมการสอน ค่าสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จ าเป็น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน โครงการ
ล าดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน       1,073,800    บาท  



 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ใน
การด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 
ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ แยกเป็น 

- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 382,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดปุายุบ จ านวน 364,000 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.จุกเสม็ด 327,600 บาท       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน 

(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ วนมาก  ที่ มท 0893.3/ว 
1522 ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  255 5 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี 2556 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 119 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 16) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานการศึกษา  
 

   ค่าวัสดุ      รวม           1,660,000       บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม)      จ านวน           1,660,000        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส่งเสริม
โภชนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  เทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนจุก
เสม็ด โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วน มาก    ที่ มท 0893 .3/ว 1522 ลงวันท่ี  11 มิถุนายน  2555 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษา ประจ าปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-
2558 หน้าท่ี 119 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่  
4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
โครงการล าดับที่ 15 ) แยกเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
1,289,820 บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 370,180 บาท ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 
 

  งบเงินอุดหนุน    รวม  1,016,600      บาท 
   เงินอุดหนุน     รวม  1,016,600     บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน   1,016,600     บาท 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่สถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 3 ดังนี ้ 

(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดเขา 
คันธมาทน์ จ านวน 483,600 บาท  

(2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก ่โรงเรียนจุกเสม็ด  
จ านวน 533,000 บาท  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจ าปี 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 118 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต



 
 

มนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 14)  ตั้งจ่ายเงินอุดหนุ นท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

   
 งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวม          1,890,000      บาท 
  งบด าเนินการ  รวม         1,890,000      บาท 
   ค่าใช้สอย จ านวน         1,580,000      บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ   
   โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป จ านวน                 80,000       บาท 
   และบุคลากรของรัฐ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินก ารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่า ง ๆ ให้กับเยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป บุคลากรของรัฐ  ค่าจ้างวิทยากร  จ้างครู สอนคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจ าเป็น  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 101 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา การให้บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน โครงการล าดับท่ี 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   โครงการจัดหาหนังสือ ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน  จ านวน             200,000      บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหาหนังสือพิมพ์ หนังสืออื่น ๆ ได้แก่ วารสาร 
นิตยสาร ฯลฯ ส าหรับท่ี อ่านหนังสือประจ าชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี  201 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและสร้างเครือข่ายท่ีเอื้อต่อการให้บริการประชาชน  โครงการล าดับท่ี 3) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

   โครงการวันเด็กแห่งชาติ       จ านวน       800,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ของรางวัล 
เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่แขกผู้ปกครอง  เจ้าหน้าท่ี นักเรียน  
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุป กรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
งาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 102 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการล าดับท่ี  6) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ส าหรับเด็กและเยาวชน  จ านวน             300,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน เช่น  ภาษาอังกฤษ , 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ ส าหรับเด็กและเยาวชนผู้สนใจ ค่าจ้างครูสอน ค่าจัดกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการ
ฝึกสอน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 102 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การ
ให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   โครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับเยาวชน  จ านวน          100,000       บาท 
   และประชาชน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ 
ส าหรับเยาวชนและประชาชน ค่าจ้างวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวั สดุ 
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.



 
 

2556- 2558 หน้าที่  103  ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการล าดับที่  9) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   โครงการจัดต้ังและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน          100,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารในการจัดประชุมอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดท าปูายศูนย์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่  103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โครงการ
ล าดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าสาธารณูปโภค  รวม     310,000     บาท 
   ค่าไฟฟูา    จ านวน          200,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล เขตรอุดมศักดิ์  
ทั้ง 3 ศูนย์  และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต าบล สัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าน้ าประปา    จ านวน            40,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต าบล เขตร
อุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต าบลสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าโทรศัพท์    จ านวน          30,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต า บลสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   จ านวน          40,000        บาท 
เพื่อจ่ายเ ป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต  
และค่าเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์อินเตอร์เน็ต เทศบาลต าบล เขตร
อุดมศักดิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม  6,630,600 บาท 
 งบบุคลากร    รวม     743,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      743,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน      743,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

 งบด าเนินการ    รวม   5,792,800 บาท 
   ค่าตอบแทน  รวม  2,077,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  900,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตามที่ได้รับ
มอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  ส าหรับพนักงานเทศบาล 



 
 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี ) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน     750,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงา นนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน         28,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน       99,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบ าลและลูกจ้างประจ า
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน    300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน ลูกจ้างประจ า
พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่ งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

   ค่าใช้สอย  รวม  2,950,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  2,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่นค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยจากเอกชน   ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดถนน   ค่าลงทะเบียนอบรม
สัมมนาของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ทางวิทยุ โทรทัศน์  ค่าจัดท าประกันภั ยรถราชการตามภาคบังคับของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 และภาคสมัครใจ  เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน         380,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าท่ีพัก ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธาณสุข 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน           70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  
 

   ค่าวัสดุ   รวม         765,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน           80,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เชน่ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน          10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา สายไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 



 
 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน          60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน          500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน            30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ท่ีใช้ประกอบการรักษา  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุการเกษตร จ านวน            5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น อุปกรณ์หรือ ส่วนประกอบส าหรับเครื่อง
พ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน           10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุเครื่องบันทึกภาพ อาทิ ฟิล์ม 
วีดีโอเทป ซีดี  ดีวีดี ล้างอัดรูป -  ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน          70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล หมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ แปูนพิมพ์ เมาส์ ซีดี- รอม และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
 
 

  งบลงทุน    รวม       94,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม       94,800 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      โต๊ะท างาน จ านวน  13,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ดังนี้ 
1. โต๊ะท างาน ขนาด 1524x762x740 มม . จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท  
2. โต๊ะท างาน ขนาด 1066x660x740 มม. จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 

4,100 บาท เป็นเงิน 8,200 บาท 
 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 186 ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการ ล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      เก้าอี้ท างาน จ านวน  7,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ดังนี้ 

1. เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ เบาะรองนั่ง
หนังหุ้มด้วยหนังเทียม มีที่ท้าวแขน ฐานเก้าอ้ี มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก จ านวน 



 
 

5 ตัว ราคาตัวละ 900 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  
2. เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิงกลาง ขนาด 65x80x107 ซม. สามารถ

ปรับระดับสูงต่ าได้ เบาะและพนักพิงท าจากฟองน้ าขี้นรูปอย่างดี หุ้มด้วยหนัง
เทียมอย่างดี มีท่ีท้าวแขน ฐานเก้าอี้มีล้อเลื่อนแบบ 5 แฉก จ านวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 188 ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน       30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  15,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา กลางและ คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณ์พื้นฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 
GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid  State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
 -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวน  ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
 -  มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 197 ยุทธศาสตร์ที่  5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      เครื่องส ารองไฟฟูา 750 VA จ านวน  3,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
1,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณ์พื้นฐานดังนี้ 
 -  มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA 
 -  สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 197 ยุทธศาสตร์ที่  5 



 
 

การพัฒนาองค์กรและการให้บริ การที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน       40,000 บาท 
เพื่อจ่า ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

      
 งานโรงพยาบาล   รวม   2,062,900 บาท 
  งบบุคลากร   รวม   1,572,900 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,572,900 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน      1,029,540 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน      386,760 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสั งกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน       156,600   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและค่าตอบแทน
พิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

  งบด าเนินการ  รวม        330,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม        330,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
      โครงการเฝูาระวังวัณโรคแบบบูรณาการ  จ านวน          30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝูาระวังวัณโ รคแบบบูรณาการ  โดยการจัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และคัดกรองผู้ปุวย  และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่
เกี่ยว ข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ .255 6-255 8 หน้าที่ 117
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 10) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

      โครงการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด จ านวน    150,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด โดยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกรณียา
เสพติดอื่นๆ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุที่ใช้ในการตรวจสารเสพติด ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 168 ยุทธศาสตร์ที่  3 การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก จ านวน     50,000   บาท 



 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และ
เด็ก เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ สุขภาพเด็ก  วางแผนครอบครัว 
คัดกรองเบ้ืองต้น ให้ความรู้ สนับสนุนภาวะโภชน าการส าหรับหญิงตั้งครรภ์
และเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ แล ะค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 116 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  อนามัยขั้น
พื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการสุขศึกษาอนามัยโรงเรียน จ านวน    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุขศึกษาอนามัยโรงเรียน จัดท ากิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนชุดยาสามัญประจ าโรงเรียน 
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครู นักเรียน ค่ าวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าที่ 115  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
โครงการล าดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการรถพยาบาลชุมชน ครั้งท่ี 5 จ านวน    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการส่งต่อ
ผู้ปุวย โดยจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม และค่าใ ช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าที่ 118 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทาง
ที่ 4  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  
โครงการล าดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 

 งบเงินอุดหนุน    รวม       160,000 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม       160,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  160,000 บาท 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังน้ี 
1. อุดหนุนโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  จังหวัด
ชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2556 ให้แก่ ที่ท าการปกครองจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 130,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 171 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น า
ชุมชนให้ความส าคัญในการปูองกัน  โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

2. อุดหนุนโครงการปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 
2556 ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ จ านวน  30,000 บาท (ปรากฎใน
แผนพัฒนาปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 168 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด  โครงการล าดับที่ 2)ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  3,031,300 บาท 
  งบบุคลากร   รวม      1,090,300 บาท 



 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม       1,090,300 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน      637,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน       11,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและ  เงินเพิ่มอ่ืน 
ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน      302,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน        138,600   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและค่าตอบแทน
พิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

    

  งบด าเนินการ  รวม  1,720,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม  1,720,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
      โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเป็นค่าใช้ จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผน พัฒนา สามปี พ .ศ .255 6-255 8 หน้าที่ 207 ยุทธศา สตร์ ที่ 6 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกปูองฟื้นฟูและจัดการ
ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์  โครงการล าดับที่ 3 ) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการบ้านชุมชนปลอดยุงลาย จ านวน      820,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านชุมชนปลอดยุงลายโดยการรณรงค์พ่นหมอก
ควัน แจกทรายอะเบท ก าจัดยุงลาย ปูายผ้าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 116 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  อนามัยขั้น
พื้นฐานให้ครอบค ลุมและได้มาตรฐานโครงการล าดับที่  7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน       220,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุ นัขบ้าโดยการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนยาคุมก าเนิดและท าหมัน 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 114 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ  อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้ มาตรฐานโครงการล าดับที่  2) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      

      โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข    จ านวน      500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข 
โดยการฝึกอบรมฟื้นฟูให้ความรู้และศึกษาดู งานของอาสาสมัคร การอบรม
อาสาสมัครใหม่ และกิจกรรมที่สนับสนุนและให้ความรู้ สาธารณสุขมูลฐาน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและ
เคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (ปรากฎในแผน พัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 



 
 

หน้าที่ 115  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 4 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

      โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน  20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาล และคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยการฝึกอบรม จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  จัดซ้ือชุดตรวจอาหาร 
ค่าปูาย ค่าจ้างเหมาอาหารและเคร่ืองดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 117 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐานโครงการล าดับที่ 11) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข 

      โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน    100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฎในพัฒนาแผนสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 207 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 3 ปกปูอง  
ฟื้นฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทา งชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
 

  งบลงทุน    รวม   91,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม  91,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร 
   เครื่องพ่นหมอกควัน 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุงและแมลง จ านวน  91,000 บาท 
    จ านวน 13 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
    -  ความจุถังน้ ายาเคมีไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
    -  ชนิดใช้แก๊ส Butane เหลว (แก๊ส LPG กระป๋อง ) เป็นเชื้อเพลิง 

 เนื่องจาก  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 193 ยุทธศาสตร์ที่  5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริ หารงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

 
  งบเงินอุดหนุน  รวม       130,000 บาท 
   เงินอุดหนุน  รวม       130,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน          130,000 บาท  

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ าน วน 13 
ชุมชน รวมเป็นเงิน 130,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2556-



 
 

255 8 หน้าท่ี 114  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบค ลุม
และได้มาตรฐาน  โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน ทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
 

 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ รวม           4,266,900       บาท                              
  งบบุคลากร   รวม      1,428,000    บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      1,428,000    บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน          898,800     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน            133,500    บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  

                  เงินประจ าต าแหน่ง                                         จ านวน           67,200    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนั กงานท่ี
ได้รับตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  

                  ค่าจ้างพนักงานจ้าง                                         จ านวน           209,700    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน           118,800    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 
 

  

  งบด าเนินการ  รวม        2,656,000 บาท 
   ค่าตอบแทน  รวม            576,000       บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน            267,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่
ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน             30,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 



 
 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน              84,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน              100,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์   
 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน              95,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พร้อมท้ังบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

  ค่าใช้สอย  รวม         1,770,000   บาท 
   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน         380,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการ
อบรมสัมมนา  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าล้างอัดฟิล์ม จ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ท าวารสาร ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน               50,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ีพัก ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์      

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ จ านวน              1,200,000    บาท 
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการจัดกิจกรรมประชุมประจ าเดือนและศึกษา
ดูงานฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 111 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการล าดับที่ 6) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์    

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  จ านวน               100,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าที่  110  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 
ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 
โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     

       โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในต าบล  จ านวน         20,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบค รัวใน
ต าบล เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ครอบครัวในชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สภาพปัญหาใน



 
 

ครอบครัวของตนเอง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 
167 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปราม
และบ าบั ดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึกให้สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โครงการล าดับที่  1) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน             20,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    ค่าวัสดุ  รวม        310,000       บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน        80,000        บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งขอ งที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  เช่น 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เ ป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์            

                วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน            5,000        บาท 
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา  สายไฟฟูา ปลั๊ก
ไฟฟูาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์       

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน           20,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยางใน  ยาง
นอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน          100,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน            5,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าวัสดเุครื่องบันทึกภาพ เช่น
ฟิล์ม วีดีโอเทป ซีดี ดีวีดี ล้างอัดรูป-ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน         100,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก  หมึก
เติมเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

  งบลงทุน       รวม     182,900  บาท 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม 182,900    บาท 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
     โต๊ะท างาน จ านวน        8,200     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อโต๊ะท างานขนาด 1066x660x740 มม. จ านวน 2 ตัว 
ๆ ละ 4,100 บาท  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระ ทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ .ศ.2556-2558 



 
 

หน้าท่ี 187 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริกา รที่ดีแก่
ประชา ชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารงานภาครัฐ ไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่  14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

     เก้าอี้ท างาน  จ านวน        3,200     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างานบุฟองน้ าอย่างดี  ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮ โดรลิค 
ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้ หมุนได้โดยรอบ หุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา 
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติ
จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 
188  ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริกา รที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ 
โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์

        เก้าอี้ 4 แถวที่น่ัง จ านวน            7,300      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 4 แถวที่น่ังโครงเหล็ก ป๊ัมพ่นสีด า ขนาด 212 x ยาว 
62 x สูง 76 ซม. จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 7,300 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ก าหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณประจ าปี 
2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าที่ 189 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห ์

     ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกสูง    จ านวน        49,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเ ลื่อนกระจกสูง สีเทาราชการ 
ขนาด 915x157x1830 มม. จ านวน 7 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 190 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

     ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบสูง    จ านวน        12,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่ อนทึบสูง สีเทาราชการ ขนาด  
915x157x1830 มม. จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณประจ าปี 
2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
0808.2/ว1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556-2558 หน้าที่ 190 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห ์



 
 

     ช้ันเก็บแฟูม    จ านวน        10,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นเก็บแฟูม 40 ช่อง ขนาด 915x157x1830 มม. จ านวน 
2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนด  ไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือ
ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 190
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทาง
ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการ
ล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์

     พัดลมตั้งพื้น    จ านวน        1,700     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 น้ิว (400 มม.) จ านวน 1 เคร่ือง 
ๆ ละ 1,700 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนด  ไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ  ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 191 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์

     เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะ    จ านวน        14,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะ ขนาดแคร่ 18 น้ิว จ านวน 
1 เคร่ือง ๆ ละ 14,000 บาท เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตาม
ราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่  191 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
     กล้องวีดีโอ จ านวน        31,500     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ กล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ เสริม จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 31,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 

- มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 32 GB ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.4  
ล้านพิกเซล 

- หน้าจอขนาดไม่ต่ ากว่า 3 น้ิว มีระบบแฟลซและระบบ Ptojector ใน 
ตัว สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไ ว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 194 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการงานภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์

     กล้องถ่ายภาพนิ่ง จ านวน        16,000     บาท 



 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว  
มีคุณลักษณะดังน้ี 
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 
- ขนาดจอภาพ LCD ไม่น้อยกว่า 3.0 น้ิว 
- หน่วยบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 GB และบันทึกวีดีโอแบบ Full HD (1080P) 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณป ระจ าปี 255 5 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 195 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริ การ
งานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห ์

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน       30,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ท่ีมี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม     13,999,700 บาท    
  งบบุคลากร   รวม     2,022,100 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                   รวม    2,022,100 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,202,600   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน         102,600      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการคร องชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่ม
อื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน         67,200    บาท 
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศ ษของพนักงานท่ี
ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน   

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน          420,600    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน          229,100     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  และค่าตอบแทน
พิเศษประจ าป ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  งบด าเนินการ        รวม   4,165,600     บาท 
   ค่าตอบแทน    รวม    1,453,600      บาท 
            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                      จ านวน           914,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท . ตามที่
ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานเทศบาล 



 
 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน              50,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

                  ค่าเช่าบ้าน จ านวน             45,600    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  14,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน  430,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าใช้สอย  รวม    752,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน            632,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายส าเนาเอกสาร ค่าจ้ างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่น การจ้างจัดท าข้อมูลสายทาง ค่าจ้างท าของ  ค่าจ้างเหมา
บ ารุงสายทาง  ค่าเบ้ียประกันภัย ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง 
ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน       20,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่ าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าท่ีพัก 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน      100,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรั พย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

   ค่าวัสดุ   รวม  1,950,000    บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน   320,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งข องที่เ ป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร  
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ 
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จ านวน         600,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา  เสาอากาศ ชิ้นส่วนวิทยุ 
ฟิวส์ ปลั๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน                       

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน        30,000    บาท 



 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด 
เช่น ไม้กวาด และอุ ปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน         300,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุก่อสร้าง  เช่น เลื่อย ค้อน ตะปู ไม้ อุปกรณ์ประปา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน        100,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยางใน ยาง
นอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน        350,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล 
น้ ามันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

   วัสดุการเกษตร จ านวน        50,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี และ วัสดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน       10,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพ ร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง อัดขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน         40,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฎิบัติการ ได้แก่ เสื้อ 
กางเกง รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน       150,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอม พิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล  หมึกเติมเคร่ืองพิมพ์ 
และค่าจัดซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เสริม
อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าสาธารณูปโภค  รวม  10,000    บาท 
   ค่าไฟฟูา  จ านวน   10,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาธารณะในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  งบลงทุน                                                                                     รวม         7,812,000 บาท 
         ค่าครุภัณฑ์                                                                              รวม  7,812,000       บาท 
   ครุภัณฑส์ านักงาน  
                   เก้าอี้ท างาน  จ านวน   4,500    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเก้าอ้ีท างานแบบมีพนักพิงที่ท้าวแขน และมีล้อเลื่อน 
จ านวน 5 ตัว ตัวละ 900 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ  ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคา ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ 0808.2/ว1989 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี  188 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอ งค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่



 
 

องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

        โต๊ะท างาน จ านวน   6,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะท างาน ขนาด 1,524x762x740 มม. จ านวน 1 
ตัว ตัวละ 6,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ของส านัก งบประมาณ  ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/      ว
1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสา มปี พ.ศ.
255 6-255 8 หน้าท่ี  186 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
 
 
 
 

   ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 
    รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน   494,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
จ านวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี 2555 มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ.ี 
- เป็นรถช่วงยาว 
- เป็นกระบะส าเร็จรูป 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 192 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
 

    รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพรอ้มกระเช้าซ่อมแซมไฟฟูาอเนกประสงค์ จ านวน   2,750,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบ บรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมแซม
ไฟฟูาอเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 
- เป็นรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค สามารถย กน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 6 ตัน  
และสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
- กระเช้าซ่อมแซมไฟฟูาสามารถถอดออกได้ เป็นกระเช้าไฟเบอร์กลาส 
- กระบะบรรทุกมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ด้านข้างกระบะ
มีประตูเปิด-ปิดได้ข้างละ 1 บาน ประตูท้ายเปิด-ปิดได้ 1 บาน 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ  ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้ องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 192 ยุทธศาสตร์ที่ 5 



 
 

การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

   ครุภัณฑก์ารเกษตร 
    เครื่องย่อยกิ่งไม้ จ านวน   4,200,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิ่งไม้ จ านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังน้ี 

- เป็นเคร่ืองย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง 
- ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แรงม้า 
- สามารถปูอนไม้ได้ 2 ช่องทาง (ช่องย่อยกิ่งไม้ขนาด 6 น้ิวและช่อง 
  ย่อยเศษไม้ขนาด 2 น้ิว 
- ใบมีดย่อยไม้แบบแผ่นกลม จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 ใบ 
- ระบบปูอนไม้แบบลูกกลิ้งท างานด้วยไฮดรอลิคไม่น้อยกว่า 2 ตัว  
  (ไม่ต้องดันไม)้ 
- สามารถปรับความเร็วในการปูอนได้ตั้งแต่ 0-150 ฟุตต่อนาทีและมี 

      ระบบหยุดปูอนอัตโนมัติ 
เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  ประจ าปี 2555 จึงขออนุมัติจัดซ้ือตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 193 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน   26,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี1 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 26,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทค โนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  และมี
ควา มเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของ
หน่วยความจ า หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 



 
 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    เครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน   5,500    บาท 
เพื่อจ่า ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
2555 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA และ 600 W  
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 196 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
 

    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน   26,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง พิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 
ละ 13 ,000 บาท ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2555  มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi 
- เคร่ืองพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์ภาพสี ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (A4) 
- มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มี Interface เป็นแบบ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A3, A4 และ Legal ได้ โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 197 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิ ภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  โครงการล าดับที่ 14) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์                                               จ านวน        300,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาและปรั บปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

        
 งานไฟฟ้าและถนน  รวม   40,840,900 บาท 
  งบบุคลากร   รวม     4,435,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                   รวม    4,435,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน  795,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 



 
 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน         108,160      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่า ง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน         2,381,640    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน         1,150,200     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  และ
ค่าตอบแทนพิเศษ ประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

 
 
 
        งบลงทุน    รวม   36,405,900 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  36,405,900 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    รวม       33,054,000          บาท 
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลตส่วนกลาง จ านวน  1,183,000 บาท 
    ชุมชนม้าน้ า หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลต
ส่วนกลาง  ชุมชนม้าน้ า หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ โดย ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดท้องรางกว้าง 1.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 603 เมตร ความหนา 0.10 เมตร(ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 166 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนา
ระบบทางระบายน้ า โครงการล าดับที่ 60 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ข้างโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  จ านวน  488,000 บาท 
    ชุมชนเตยงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ข้างโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ชุมชน
เตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ  โดยปรับปรุงลานอเนกประสงค์พื้นผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต มีขนาดพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่ า 1,152 ตารางเมตร ความหนา 0.05 
เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าที่ 176 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ปูองกันปรามปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  แนวทางที่ 4 การร่วมส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า โครงการล าดับที่ 13 )  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ข้างกองพันทหารขนส่งนาวิกโยธิน    จ านวน  1,472,000 บาท 
    ชุมชนเตยงาม หมู่ท่ี 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานอเน กประสงค์ ข้างกองพันทหารขนส่งนาวิกโยธิน 
ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงลานอเนกประสงค์พื้นผิวแอส-
ฟัลท์ติกคอนกรีต มีขนาดพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 3,511 ตารางเมตร ความหนา 
0.05 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒน าสามปี 



 
 

พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 176 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ปูองกันปรามปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 การร่วมส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า โครงการล าดับที่ 14)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงถนนแยกจรดลศึกษา กรม รปภ.นย.   จ านวน  273,000 บาท 
    ชุมชนเตยงาม หมู่ท่ี 1  ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับ ปรุงถนนแยกจรดลศึกษา กรม รปภ .นย.ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 
ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 159 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 636 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 146 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่  1 พัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการ
ล าดับที่ 101 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 7 (ข้างสวนแฮปปี้ )   จ านวน 1,066,000 บาท 
    ชุมชนดงตาล หมู่ที ่2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย7 (ข้างสวนแฮปป้ี ) ชุมชน
ดงตาล หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ โดยขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 - 2.00 เมตร ยาว 610 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 
1,830 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลต าบ ลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าที่ 146 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ 
โครงการล าดับที่ 99 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงถนนบริเวณแฟลต 1-12   จ านวน  826,000 บาท 
    ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนบริเวณแฟลต 1-12 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 
โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้ างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 377 เมตร ความหนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,885 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 126 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาค มขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการ
ล าดับที่ 15 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงถนนซอยข้างกิจการไฟฟูาสัตหีบ   จ านวน  334,000 บาท 
    ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนซอยข้างกิจการไฟฟูาสัตหีบ ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 
ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 142 เมตร ความหนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า 758 ตารางเมตร  (ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าที่ 147 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง
กับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการล า ดับที่ 102 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  



 
 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
    โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียคลองตาเลาะ       จ านวน     2,572,000 บาท 
    ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย คลองตาเลาะ  ชุมชนคลองกานดา ห มู่ที่ 8 
ต าบลสัตหีบ โดยก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ซ่ึงจะประกอบไปด้วยบ่อสูบน้ าเสีย คสล .ขนาดกว้าง 4.95 เมตร ยาว 6.40 เมตร ถัง
เติมอากาศไฟเบอร์กลาสรูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร จ านวน 2 ถัง อาคารห้องควบคุมระบบไฟฟูาขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้บ าบัดน้ าเสียให้ได้
มาตรฐานน้ าทิ้งประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเคร่ืองเติมอากาศแบบทุ่น
ลอยติดต้ังในคลอง จ านวน 10 ชุด (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏ
ในแผ นพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าที่ 166 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบทางระบาย
น้ า โครงการล าดับที่ 62 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยค าวิลยั      จ านวน 311,000 บาท 
    ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยค าวิลัย ชุมชนเขาเพชร-ยาง
งาม หมู่ที่ 3  ต าบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 86 เมตร หรือมีพื้ นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 247 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.Ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 86 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 129 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการ
ล าดับที่ 27 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยเพชรสมุทร   จ านวน  1,213,000 บาท 
    ชุมชนเขาเพชร- ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยเพชรสมุทร ชุมชนเขา
เพชร- ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ   โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00-6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 221.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า คสล .
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร (ภายใน ) ความยาวไม่น้อยกว่า 111 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 
131 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่า ยคมนาคมขนส่ง 
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการล าดับที่ 36 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยรุ่งโรจน์ แยก 1,2    จ านวน 1,970,000 บาท 
    ชุมชนเทพประสาท  หมู่ที่ 4 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยรุ่งโรจน์ แยก 1,2 ชุมชน
เทพประสาท หมู่ที่ 4 ต าบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 434.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,736.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล .Ø 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล .ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 526 เมตร (ตามแบบ



 
 

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 131 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมน าคม
ขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยง
กับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการล าดับที่ 39 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยหลังวัดปุายุบ   จ านวน  1,996,000 บาท 
    ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยหลังวัดปุายุบ ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 
5 ต าบลสัตหีบ โดยวางท่อ คสล .Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล .ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 347 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี  166 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบทาง
ระบายน้ า โครงการล าดับที่ 64 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างถนน ซอยบุญประเสริฐสุข   จ านวน  631,000 บาท 
    ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยบุญประเสริฐสุข ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 235 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่ า 1,175 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 135 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่าย
การคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งและโลจิสติกส์ โครงการล า ดับที่ 
54)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอยบ่อนไก่ 16 ผ่านซอยสมควรอยู ่ถึงซอยบ่อนไก่ จ านวน    3,816,000 บาท 
    ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอยบ่อนไก่ 16 ผ่านซอยสมควรอยู่ถึงซอย
บ่อนไก่ ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 126 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 363 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล .Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล .ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 635 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 147 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบ
โครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่ อมโยงกับการขนส่ง และโลจิสติกส์ 
โครงการล าดับที่ 105 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 168,780 บาท และตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 3,647,220 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   

    โครงการก่อสร้างถนนซอยเจริญทวี ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ จ านวน     700,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนซอยเจริญทวี ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบล
สัตหีบ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 280 เมตร ความหนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  1,260 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาล



 
 

ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 147 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ โครงการล าดับที่  103 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการขุดลอกคลองและเรียงหินขอบตลิ่งคลองข้างวัดปุายุบ จ านวน     894,000 บาท 
    ชุมชนบ่อนไก่   หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองและเรียงหินขอบตลิ่งคลองข้างวัดปุายุบ ชุมชนบ่อน
ไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ โดยขุดลอกคลองและเรียงหินขอบตลิ่ง กว้างไม่น้อยกว่า 
3.60 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 135 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ .2556- 2558 หน้าท่ี 15 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบทางระบายน้ า โครงการล าดับที่ 30 )  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยบ ารุงศิษย์ ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6   จ านวน    1,041,000 บาท 
    ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า  ซอยบ ารุงศิษย์ ชุมชนบ้านหนองระก า 
หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยวางท่อ คสล .Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล .ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 185 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 166 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโคร งข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบทาง
ระบายน้ า โครงการล าดับที่ 63 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   

    โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยแมวใจดี ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6   จ านวน    4,412,000 บาท 
    ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยแมวใจดี ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่
ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยวางท่อ คสล .Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล .ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 700 เมตร  (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 166 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้ นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบทาง
ระบายน้ า โครงการล าดับที่ 61 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน   

    โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาคันธมาทน์      จ านวน     2,285,000 บาท 
    (ข้างบ้านพักสรรพาวุธ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9  ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเขาคันธมาทน์ (ข้าง
บ้านพักสรรพาวุธ) ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 1,065 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า 4,792 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 146 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบโครงข่าย
การคมนาคมให้ได้มาตรฐานเช่ือมโยงกับการขนส่ง และโลจิสติกส์ โครงการล าดับ
ที่ 100 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   



 
 

    โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ ่ชุมชนบ้านหนองระก า    จ านวน    2,771,000 บาท 
    หมู่ที่ 6  ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  ชุมชนบ้านหนอง
ระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาแบบบาดาล ก าลังการ
ผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซ่ึงประกอบด้วยโรงสูบน้ าขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5.50 เมตร ถังน้ าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ระบบกรอ งน้ าบาดาล ขนาด 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย
สารละลายคลอรีนและท่อเมนจ่ายน้ าประปา  (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 148 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 2 พัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  โครงการล าดับที่ 2 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
 

    โครงการปรับปรุงห้องท างานอาคารเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ภายในส านักงาน   จ านวน    1,800,000 บาท 
    เทศบาลต าบลเขตรอุดมศกัดิ์ หมู่ที่ 8  ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงห้องท างานอาคารเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 8 ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคา ฝูาเพดาน และกั้นห้อง  (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าท่ี 183 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 7 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

    โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์     จ านวน     1,000,000 บาท 
    หมู่ที่ 8  ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 8 
ต าบลสัตหีบ โดยปรับปรุงก้ันห้องพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ช้ันล่างอาคาร
อเนกประสงค์  (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ .ศ.2556- 2558 หน้าท่ี 183 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ โครงการล าดับที่ 6 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   
 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  1,351,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง (รายจ่าย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
 

   ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง        รวม        2,000,000        บาท 
    โครงการวางผังเมืองรวมชุมชนสัตหีบ   จ านวน     2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางผังเมืองรวมชุมชนสัตหีบ โดยว่าจ้างท่ีปรึกษาวางผังเมือง รวม
ชุมชนสัตหีบ  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ .2556- 2558 หน้าท่ี 203 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการล าดับที่ 4 )  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   



 
 

 
 งานสวนสาธารณะ                                                                              รวม    750,000 บาท 
           งบด าเนินการ                                                                               รวม    750,000   บาท 
     ค่าวัสดุ                                                                            รวม    750,000 บาท 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                               จ านวน      750,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
น้ ามันเคร่ื อง  น้ ามันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้าขุดหลัง รถตัดหญ้า   
เคร่ืองตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน          

 
 
 
 
      งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  16,699,100 บาท 
  งบบุคลากร   รวม    6,534,100 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม    6,534,100 บาท 
    เงินเดือนพนักงาน จ านวน        409,380 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
แยกเป็น  
     1.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 302,280 บาท 
     2.กองช่าง จ านวน 107,100 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน        79,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวครวและเงินเพิ่ม
อืน่ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน         257,820 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ของ
ลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน           36,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและปรับปรุง
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน      3,552,840 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 2        , 198,160   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ค่าตอบแทน
พิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  งบด าเนินการ  รวม  8,665,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม  5,650,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ



 
 

    โครงการบริหารจัดการและก าจัดมูลฝอย จ านวน    5,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ บริหารจัดการและก าจัดมูลฝอยส า หรับกลบ
เกลี่ย ขนย้ายขยะมูลฝอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 210 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ   แนวทางที่ 4 การลด
ภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล  โครงการ
ล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จ านวน    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการคัดแยกขยะที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นทุนได้โดยประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ รณรงค์ให้โ รงเรียนในเขตเทศบาล ฯ มีการคัดแยกขยะ จัดท าจุด
บริการธนาคารขยะในโรงเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาอาหารและเคร่ืองดื่ม  ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-
2558 หน้าที่ 211 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการ   แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่
เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล  โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    โครงการชุมชนปลอดถังขยะ จ านวน    100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลอดถังขยะ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การจัดเก็บเป็นเวลา สร้างวินัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ฯ และให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารแล ะเครื่องดื่ม 
ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2554-2556 หน้าท่ี  210 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 4 การลด
ภาวะมลพิษและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้ นท้ังทางบกและในทะเล โครงการ
ล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน         500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

   ค่าวัสดุ   รวม      2,970,000 บาท 
    วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน           20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ท าความสะอาดอุปกรณ์
อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน        600,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน    1,700,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและห ล่อลื่น เช่น  น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล
น้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน       150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ  อาทิ เสื้อ กางเกง 
ผ้า รองเท้าบู๊ท หมวก  เสื้อกันฝนฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

    วัสดุอื่น ๆ จ านวน        500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
       ค่าสาธารณูปโภค  รวม           45,000 บาท 
    คา่ไฟฟูา  จ านวน            30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    ค่าน้ าประปา จ านวน             10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    ค่าโทรศัพท์ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อราชการของสถานีขนถ่ายขยะ
มูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  งบลงทุน    รวม       500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์  รวม       500,000 บาท 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน       500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

  งบรายจ่ายอื่น  รวม       1,000,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น  รวม       1,000,000 บาท 
    ค่าจ้างท่ีปรึกษา จ านวน       1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 209 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  
แนวทางที่ 3 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และจัดการให้เกิดความหลากหลายทาง
ชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์   โครงการล าดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 



 
 

งานบ าบัดน้ าเสีย    รวม  544,000 บาท 
  งบบุคลากร   รวม    544,000 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม    544,000 บาท 
    เงินเดือนพนักงาน จ านวน        453,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน        90,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคร าวและเงินเพิ่ม
อื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม      4,129,900     บาท                              
  งบบุคลากร   รวม    1,589,900 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม    1,589,900 บาท 
    เงินเดือนพนักงาน จ านวน        884,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน        160,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงิน
เพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน        370,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน        174,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่ม ต่างๆ เช่น เงินเพิ่ม การครองชีพช่ัวคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของพนักงานจ้าง ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

  งบด าเนินการ  รวม      2,130,000    บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม      2,130,000    บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
     โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน          100,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  (ปรากฏในแผนพัฒน าสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 
121 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 5 ส่งเสริม
พัฒนาเกษตรแบบย่ังยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ
ล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ



 
 

ชุมชน 
     โครงการจัดการผลผลิตด้านอาชีพ จ านวน             200,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดการผลผลิตด้านอาชีพ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาส การมีงานท า  มีรายได้
เพิ่มขึ้น  และการสร้า งหลักประกันสังคม  เพื่อให้ประชาชนมีคุ ณภาพชีวิตที่ดี 
โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างควา ม
เข้มแข็งของชุมชน    

     โครงการอาชีวะบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จ านวน             300,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอาชีวะบ าบัดผู้ติด ยาเสพติด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 167 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษา
ความสงบเรียบร้อย  การปูองกันปราบปรามและบ าบัด  พื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว  โครงการล าดับที่  2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  จ านวน           80,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  (จปฐ .) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 170 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปรามและบ าบัดพื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  โดยผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญในการปูองกัน โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  จ านวน           1,000,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 หน้าที่ 179 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีและการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤ ติมิชอบ  
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองทาง
สังคมตามระบอบประชาธิปไตย  โครงการล าดับที่  3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  จ านวน           300,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 180 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีแล ะการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึก และ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง โครงการล าดับที่  1)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

     โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน           150,000      บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดท าแผนชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 181 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

  งบเงินอุดหนุน  รวม 410,000  บาท 



 
 

   เงินอุดหนุน  รวม     410,000  บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน    410,000     บาท 
     1. เงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชน จ านวน    260,000     บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชน ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แ ก่ชุมชน ใน
เขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าที่ 122  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 6 ส่งเสริม
และเพิ่มโอกาสการมีงานท า  มีรายได้เพิ่มขึ้น  และการสร้า งหลักประกันสังคม  
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   โครงการล าดับที่  3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

        2. เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   จ านวน   150,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558  หน้าที่ 122 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานท า  มีรายได้
เพิ่มขึ้น และการสร้างหลักประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โครงการ
ล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม  2,552,200 บาท 
 งบบุคลากร    รวม     1,322,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม      1,322,200 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน      680,600 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  53,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ 
ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ค่าจ้างพนักงานจ้าง  จ านวน  440,900 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน           147,500  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ต่างๆ เช่นเงินเพิ่ม การครองชีพช่ัวคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี  ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบด าเนินการ    รวม   1,100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม  1,100,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  
    โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน         100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวันเข้าพรรษา  โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาตกแต่งจัดท ารถแห่ เทียนพรรษา  ของรางวัล หรือเงินรางวัล 



 
 

ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการจัด
โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.255 6-255 8 หน้าท่ี 107 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน      670,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์  และ           
วันผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดท ารถแห่ขบวนสงกรานต์     
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่า ง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการจัดงาน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-
2558 หน้าท่ี 107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 
2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ
ล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศา สนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

   โครงการประเพณีวันลอยกระทง จ านวน         60,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาท ากระทง ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วม
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และค่า ใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน เยาวชนและประชาชน   จ านวน             220,000      บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ส าหรับ
นักเรียน เยาวชน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหาร  อาหารว่าง   ค่าวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ แยกเป็น 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน 100,000 บาท 

2. โครงการธรรมสัญจรเข้าค่ายคุณธร รมจริยธรรมส าหรับประชาชน 
จ านวน 120,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 105 ยุทธศาส ตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    จ านวน             50,000      บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น  ค่าจัดกิจกรรม ค่าปูาย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ  
ค่าใช้จ่าย   อื่น ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงกา ร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 107 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  



 
 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏ ในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

  งบเงินอุดหนุน  รวม      130,000      บาท 
   เงินอุดหนุน  รวม      130,000      บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน        130,000    บาท 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีให้แก่ชุม ชน
ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-
2558 หน้าที่ 108 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 10) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

 งานกีฬาและนันทนาการ                                                                     รวม    2 ,360,000       บาท 
  งบด าเนินการ                                                                             รวม    2,230,000       บาท 
   ค่าใช้สอย                                                                           รวม    1,930,000       บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     
      โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาส าหรับเด็ก จ านวน    490,000        บาท 
      และเยาวชน ประชาชนท่ัวไป  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแ ข่งขัน การจัดอบรมกีฬา , 
ฝึกสอน เข้าค่ายกีฬาเยาวชน การเก็บตัวนักกีฬา  โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและ
เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร
เคร่ืองดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าวัสดุ ค่าวิทยาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น 
แยกเป็น 
1.โครงการอบรมเทนนิสภาคฤดูร้อน จ านวน 20,000 บาท 
2.โครงการอบรมกีฬาซอฟท์เทนนิส  จ านวน 30,000 บาท  
3.โครงการจัดส่งนักกีฬา  ทต .เขตรอุดมศักดิ์ ในการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬา
พื้นบ้าน จ านวน 270,000 บาท โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายคร้ัง 
4. โครงการอบรมเรือใบให้กับเด็กและเยาวชน จ านวน 80,000 บาท 
5. โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล จ านวน 50,000 บาท 
6. โครงการเข้าค่ายกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 40,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 174 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันการปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟู  ผู้ติดยาเสพ
ติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่ งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุก ชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็น
ประจ า โครงการล าดับที่ 4 และ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา จ านวน     70,000    บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ประชาชนด้านกีฬา 
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุ ปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้าที่ 108 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตมนุษย์  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



 
 

      โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จ านวน          200,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เป็นค่าเคร่ือง
แต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม (ปรากฏในแผ นพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 
หน้าที่ 103 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  โครงการล าดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงส าหรับเยาวชนและ จ านวน     200,000    บาท  
      ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงส าหรับ
เยาวชนและประชาชน  ค่าเงินรางวัล  ของรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
กรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่  120 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จ านวน          80,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเคร่ือง
แต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนกรร มการ ของรางวัล 
ค่าอาหารแล ะเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การแข่งขันกีฬา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าที่  120 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบค ลุมและได้มาตรฐาน โครงการล าดับที่ 19) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

        โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด   จ านวน              890,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งเป็นการ
จัดการแข่ง ขันรายครั้งตลอดปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่จ าเป็นในการ
จัดการแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล เ งินรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน แยกเป็น 
1. โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน จ านวน 640,000 บาท    โดย
แบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง 
2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ จ านวน 250,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 173 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันการปราบปรามและบ าบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุก ชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็น
ประจ า โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 



 
 

   ค่าวัสดุ   รวม   300,000      บาท 
   ค่าวัสดุกีฬา     จ านวน   300,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเล่ย์บอล ลูก
บาสเกตบอล ลูกตะกร้อ  ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาส าหรับชุมชน 
โรงเรียนกลุ่มชมรมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

  งบเงินอุดหนุน  รวม      130,000      บาท 
   เงินอุดหนุน  รวม      130,000      บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน        130,000    บาท 

อุดหนุนโครงการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 
173 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันปราบปราม
และบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้
ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า  โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ และปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม     170,000    บาท 
  งบเงินอุดหนุน  รวม     170,000   บาท 
   เงินอุดหนุน  รวม     170,000   บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน     170,000   บาท 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ 
(1) เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของอ าเภอสัตหีบ  ร่วมใน

การจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานกาชาด
จังหวัดชลบุรี ประจ าปี 2556 ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ จ านวน 
150 ,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 หน้าท่ี 106 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนาวั  
ฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(2) เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีวิ่งควาย ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
สัตหีบ จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2556-2558 
หน้าท่ี 106  ยุทธศ าสตร์ที่ 1 การพั ฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการล าดับที่ 4) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว  รวม             5,000  บาท 
  งบด าเนินการ  รวม             5,000        บาท 
   ค่าใช้สอย  รวม             5,000        บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน               5,000      บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายในการด าเนินการจ้างเหมาจัดท าสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะน าการ
ท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.
2556-2558 หน้าท่ี 203 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ



 
 

ชายฝั่งแบบบรูณาการ แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโครงการ
ล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
 

แผนงานงบกลาง 
 งานงบกลาง    รวม   9,893,500 บาท 
  หมวดงบกลาง  รวม        6,723,500 บาท 
   งบกลาง   รวม  6,723,500 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน          2,098,500 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่มกราคม 2547 เป็นต้นไป เดิมใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง   ตามหนังสือส านักงานประกันสังคม ที่ รง 0604/ว949 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2546 และตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันสังคมแทน
พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างพนักงานจ้างซึ่งเทศบาลตั้งงบประมาณ
ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างรวมเป็นเงิน 
20,894,760 คิดเป็นเงินสมท บกองทุนประกันสังคม จ านวน 2,089,476 ขอตั้งไว้
เป็นจ านวนเงิน  ทั้งสิ้น 2,098,500 บาท ตั้งจ่ายจากเ งินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง 

   เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่ กองทุ น
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ และเครือข่ายพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ในต าบล  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2556-2558 
หน้าที่ 111 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริม
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้ อยโอกาสอื่น ๆ โครงการ
ล าดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

   เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ จ านวน  420,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชี พให้กับผู้ปุวย
เอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้าที่ 110 ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จ านวน 50 ราย เป็นเงิน 300,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 20 ราย เป็นเงนิ 120,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

   เงินส ารองจ่าย จ านวน          2,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปร ะมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดงบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้
มีเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน           2,105,000 บาท 
   1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 



 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์แผ่นปูายสัญญาณจราจร แผงเหล็กกั้นถนน สี
จราจรชนิดไม่สะท้อนแสง หลอดไฟฮาโรเจนส าหรับใช้กับสัญญาณไฟจราจร 
รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งคร่ึง
ถนน เส้นทะแยงทางแยก เส้นแนวหยุด เส้น ทางข้ามทางม้าลาย จ้างเหมาติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

   2. ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 465,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 5 ทุน เป็นเงิน  165,000 บาท 
และปริญญาโท จ านวน 5 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ของ
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับทุน หรือทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 

   3. เงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท า ศพของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย  ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง 

   4. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  
      จ านวน 1,490,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเขตรอุดม
ศักดิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว1110 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 
   บ าเหน็จ/บ านาญ  รวม         3,170,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน          2,340,000 บาท 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ โดย
ก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาล และเมืองพัทยาในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตาม
งบประมาณรายจ่ายทั่ วไป ประจ าปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยปี  พ.ศ.2556 ได้ต้ัง
ประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000,000 
บาท หักเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ านวน 43 ,000 ,000 บาท คงเหลือ 
117,000,000 บาท ค านวณในอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 2,340,000 บาท จึงขอตั้ง
ไว้ เป็นเงิน 2,340,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ ท 
0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 

   โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด จ านวน          800,000 บาท 
เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกษียณอายุราชการก่อน ก าหนด ตาม
หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนท่ีสุดที่ชบ 0037 .2/13111 ลว .22 กรกฏาคม 
2554 เรื่องประกาศ ก .ท.จ.ชลบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ .ศ.2555 
และตามหนังสือจังหวัดชลบุรี  ที่ ชบ 0037.2/12782 ลงวันท่ี 9 กรกฏาคม 
2555 เรื่อง ประกาศ ก .ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล



 
 

เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนดของพนักงานเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้รับบ านาญ จ านวน          30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้รับบ านาญผู้ซึ่งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


