
74 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์ 
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบรุ ี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  200,000,000  บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร    และ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งานบริหารทั่วไป   รวม  22,241,720 บาท 
 งบบุคลากร    รวม  11,044,420 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม  4,426,920 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน  1,133,280 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน  270,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี     
รองนายกเทศมนตรี ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน  270,000 บาท 
เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น พิ เศ ษ ให้ แ ก่  น า ย ก เท ศ ม น ต รี                
รองนายกเทศมนตรี ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี จ านวน  324,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จ านวน  2,429,640 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาเทศบาล     
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  6,617,500 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  3,846,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน  433,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  321,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่
ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  138,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปีของ
ลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน  10,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่ าครองชีพชั่วคราวและ
ปรับปรุงเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ าในหน่วยงาน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  1,292,600 บาท 
เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  574,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 งบด าเนินงาน   รวม  9,903,800 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  1,490,800  บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  1,100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าเบี้ยประชุม จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล
และคณะกรรมการวิสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ท า
หน้าที่เกี่ยวกับ กิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  220,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  130,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้สอย  รวม  4,906,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  846,000 บาท 

 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  
-ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 
200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่างๆ
หรือคณะอนุกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย จ านวน 
50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อาทิ ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่า
เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ     
จ านวน 650,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
- ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลท าความสะอาดส านักงานเทศบาล   
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์จากหน่วยงานเอกชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 150 โครงการล าดับที่ 8 )
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 96,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลส านักงาน
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 150 โครงการล าดับที่ 6)ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  1,200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดความ
เสียหายที่ เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เนื่องจากพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและลูกจ้างกระท าผิดทางละเมิดต่อบุคคลภายนอก      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญอ่ืน ๆ จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานส าคัญอื่นๆ         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 
และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ  จ านวน  15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน  1,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิก
สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง หรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง รวมถึงการจัดการเลือกตั้ง
ในทุกระดับ ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่  มท 
0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  โครงการน าคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข จ านวน  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน าคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 
139 โครงการล าดับที่ 2.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ จ านวน  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์, 
ค่าจัดการแสดง, ค่าของขวัญของรางวัล, ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่  2 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีจิตส านึกและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง หน้าที่ 137 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล เช่น ค่าอาหาร, 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่น  ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก            
ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่  1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 150 
โครงการล าดับที่  5) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล จ านวน  850,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร     
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานครู
เทศบาล  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม
,ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672  ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร 
ยุคใหม่ หน้าที่ 139 โครงการล าดับที ่1)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  โครงการวันเทศบาล จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2  ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 43 โครงการล าดับ
ที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2  ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 43 โครงการล าดับ
ที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าวัสด ุ   รวม  1,522,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  282,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่ เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า     
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ท าความสะอาดและ
อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม 
อ่างล้างมือ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน  160,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ดซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  1,985,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า   จ านวน  1,500,000 บาท 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าไฟฟ้ าที่ ใช้ ในอาคารส านักงานเทศบาลต าบล        
เขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ที่ใช้ในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน  235,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าเช่า ค่าบ ารุง และค่าใช้โทรศัพท์
พื้นฐาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์, ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร 
และค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
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งบลงทุน     รวม  1,038,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  1,038,500 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  เก้าอ้ีท างานแบบพนักพิงสูง จ านวน  48,000 บาท 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้ ท า ง า น แ บ บ พ นั ก พิ ง สู ง                    
ขนาด 64x70x115 ซม.จ านวน 6 ตัว  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 
144  โครงการล าดับที่  4 รายการที่ 17)     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  โต๊ะท างาน  จ านวน  15,000 บาท 
เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ โต๊ ะท า งาน  ขน าด  1 52 x76x75 ซ ม .         
จ านวน 2 ตัว  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขอ
อนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่ 30)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน   บริหารงาน
ทั่วไป 

  ชุดโซฟารับแขก (หนัง) พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน  15,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก  (หนั ง) พร้อมโต๊ะกลาง    
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.2/ว 1989      
ลงวันที่    22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 26 )   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  ชุดรับแขกหลุยส ์ จ านวน  87,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขกหลุยส์ใหญ่ ท าด้วยไม้สัก จ านวน 1 ชุด  
พร้อมเก้าอี้หลุยส์ท าด้วยไม้สักหลังสูง จ านวน 4 ตัว  เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตาม
หนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท .0808.2/ว 1989 ลงวันที่          
22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุค
ใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 29 )ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เครื่องโทรสาร จ านวน  18,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา         
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี    
พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 144
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

           เครื่องดูดฝุ่น จ านวน  26,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  จ านวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 144 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 20)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เครื่องปรับอากาศ จ านวน  33,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี    
พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 144
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  เครื่องปรับอากาศ จ านวน  153,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น(ไม่มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี      
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่ 28) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  พัดลมไอเย็น จ านวน  99,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นชนิดเคลื่อนย้าย จ านวน 4 เครื่อง  
โดยมี คุณลักษณะดังนี ้
     -  ขนาดใบพัดกว้าง 20 นิ้ว  
     -  สร้างปริมาณลมสูงสุดได้ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
     -  ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ก าลังไฟฟ้า ไม่เกินกว่า 150 วัตต์ 
     -  มีจอ LCD แสดงสถานะการท างานพร้อมรีโมทคอนโทรล
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคา
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท .0808.2/ว 1989      
ลงวันที่   22  มิ ถุ น ายน  2552  ป รากฏ ในแผนพั ฒ นาสามปี            
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 144 โครงการล าดับที่ 4
รายการที่ 18 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ครุภัณฑก์ารเกษตร 
  เครื่องปั๊มน้ า จ านวน  45,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าก าลังดันสูง ขนาดแรงดันไฟฟ้า       
220 โวลต์ 400 วัตต์  จ านวน 3 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
หน้าที่ 144 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่
  โทรทัศน์ แอลอดีี (LED TV) จ านวน  26,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว      
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร   ยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการ
ล าดับที่ 4 รายการที่ 25)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จ านวน  66,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว      
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร
และการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร   ยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการ
ล าดับที่ 4 รายการที่ 25 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ  จ านวน 13,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอยแบบมือถือคู่  ย่าน UHF  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่
ดีแก่ประชาชนแนวทางที่ 1พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่ องค์กรยุคใหม่  หน้ าที่  145 โครงการล าดับที่  4      
รายการที่ 24 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค จ านวน  25,000 บาท 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ ค  ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 143 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 15) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่  143  โครงการ      
ล าดับที่ 4 รายการที่ 11)ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25หน้า/นาที) จ านวน  5,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(25หน้า/นาที )   จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 143 
โครงการล าดับที่ 4รายการที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหาร     งานทั่วไป 

  เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี จ านวน  23,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี  จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 143 โครงการล าดับที่ 4       
รายการที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  6,000 บาท 
เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เค รื่ อ งส ารองไฟฟ้ า  ขน าด  800  VA        
จ านวน  2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่  143 โครงการ     
ล าดับที่ 4 รายการที่ 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ครุภัณฑ์อื่น 
  เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค ์  จ านวน 75,000 บาท 

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์  ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้าและไดอะแฟรมขนาดความดันอากาศ 0.15 กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร ก าลังไฟฟ้า 69 วัตต์ ปริมาณอากาศ 81 ลิตร/นาที  
จ านวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.
2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่  1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 144
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 22) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์  จ านวน 200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้สามารถ
ใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 งบเงนิอุดหนุน   รวม  255,000 บาท 
  เงินอุดหนุน   รวม  255,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน  50,000 บาท 
  ส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมส านักทะเบียนอ าเภอสัตหีบ ให้แก่ ส านักทะเบียนอ าเภอ    
สัตหีบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ก า ร พั ฒ น า อ งค์ ก ร แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ที่ ดี แ ก่ ป ร ะ ช า ช น             
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แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร 
ยุคใหม่  หน้าที่  139 โครงการล าดับที่  3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป “ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 

  อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอสัตหีบ จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีอ าเภอสัตหีบ ให้แก่     
ที่ ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี        
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้าที่ 43 โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 

  อุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ให้แก่   
ที่ ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี        
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้าที่ 44 โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 

  อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม จ านวน  75,000 บาท 
  เหล่ากาชาด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาด ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่  3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ         
ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ หน้าที่ 49 โครงการ
ล าดับที ่10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
“ ทั้ งนี้  จ ะ ด า เนิ น ก าร ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม  9,364,000 บาท 
 งบบุคลากร    รวม  3,681,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  3,681,000 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  2,141,160 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน  140,640 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่
ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  825,840 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  506,160 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

 งบด าเนินงาน   รวม  2,991,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  644,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  490,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน   
นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  4,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้สอย   รวม  1,360,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  350,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าถ่ายส าเนาเอกสาร,ค่าใช้จ่ายด้านอิเล็คทรอนิคส์ ,ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก ค่าเช่าของ  ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจ าเป็น จ านวน 200,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆฯลฯ 
จ านวน  150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ      
หรือคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่าง อปท. กับ อปท. กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน พิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่
พัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ จ านวน  600,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร จดหมายข่าว 
วีดีโอ วีดีทัศน์ ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประจ าปี 
ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่นในงานราชการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้าง
เครือข่ายที่ เอื้อต่อการให้บริการประชาชนหน้าที่  154 โครงการ    
ล าดับที ่4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 



90 
 

  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล อาทิ  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ       
ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพื่ อให้ เกิดการพึ่ งตนเองทางสั งคมตามระบอบประชาธิปไตย      
หน้าที่ 138โครงการล าดับที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าวัสด ุ    รวม  675,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่ เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน       
ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  250,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่ าวัสดุ เชื้อ เพลิ งและหล่อลื่น  เช่น น้ ามันเบนซิน      
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
ซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  312,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า   จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับหอกระจายข่าวและระบบสื่อไร้สายของ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน  162,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น   
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งบลงทุน    รวม  2,692,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  1,892,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม  จ านวน 29,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะ
กระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร   
ยุคใหม่ หน้าที่ 148 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 3)  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  รถประชาสัมพันธ์ จ านวน  1,500,000 บาท 

เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ รถ บ รรทุ ก  (ดี เซล ) เค รื่ อ งยนต์ ดี เซ ล     
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบมี
ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง
ภายใน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียงประกอบด้วย 
เพาเวอร์แอมป์ 2,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ตีตู้ท าซาวด์ทั้งคัน   
และมีจอทีวี ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว มีไฟวับวาบ ผ้าใบ
คลุมกันน้ า   คาดสติก เกอร์อย่ างดี  (ตามแบบเทศบาลต าบล          
เขตรอุดมศักดิ์) ฯลฯ  จ านวน 1 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่ 1 
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พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่   
148 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
  เครื่องเล่นดีวีดี จ านวน  10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี โดยสามารถอ่านแผ่น ซีดี ดีวีดี 
เอ็มพี3ฯลฯ พร้อมทั้งช่องเชื่อมต่อ ยูเอสบี จ านวน 2 เครื่อง เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 148 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่  6)       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  พ.ศ.2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 148 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่  1)ที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร    
งานทั่วไป 

  เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี จ านวน  23,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี  จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 148 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์  จ านวน 300,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้สามารถ
ใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   รวม  800,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการปรับปรุงระบบสื่อไร้สาย จ านวน  800,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสื่อไร้สาย  เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
ประกอบด้วย เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สายภาครับ พร้อมอุปกรณ์ 
เช่น เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ เครื่องจ่ายไฟพร้อมระบบส ารองไฟ 
ล าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว ฯลฯ จ านวน 53 จุด เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ .ศ .2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อ
การให้บริการประชาชน หน้าที่ 154 โครงการ ล าดับที่ 3 )  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง  รวม  6,939,680 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  4,664,680 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,664,680 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  3,314,040 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน  218,760 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  749,280 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  315,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งบด าเนินงาน  รวม  2,192,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  838,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  690,000 บาท 

เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน  48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้สอย  รวม  954,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท าของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ส าหรับฝ่ายพัฒนารายได้ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ        
ค่าเช่าที่พัก  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ช าระภาษี
ท้ อ งถิ่ น  (ป รากฏ ในแผนพัฒ นาสามปี    พ .ศ .2558 -2560  
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ ดีแก่
ประชาชน  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการบริการ    หน้าที่151 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ จ านวน   336,000 บาท 
  ทะเบียนทรัพย์สิน (ระยะที2่) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (ระยะที่ 2) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน
การบริการ  หน้าที่ 153 โครงการล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ช าระภาษีท้องถิ่น จ านวน            8,000       บาท 
   
 
 
 
 
   
 
  ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษีประจ าป ี จ านวน          20,000     บาท 
  
 
   
 
 
 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  ค่าวัสด ุ   รวม  370,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า    
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระ
ภาษีประจ าปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้านการบริการ หน้าที่  152  โครงการล าดับที่  2)        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน     
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าวัสดุ โฆษณ าและเผยแพร่  เช่น  ฟิ ล์ ม  พู่ กั น      
กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน  100,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล        
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล 
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด ซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  30,000 บาท 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน  30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต  อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งบลงทุน   รวม  83,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  83,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องคอมพิวเตอร ์  จ านวน 30,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่  1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 140  โครงการล าดับที่ 
4 รายการที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
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  เครื่องส ารองไฟฟ้า   จ านวน 3,000   บาท 
เพื่ อ จ่ าย เป็ น ค่ าจั ด ซื้ อ เค รื่ อ งส ารอ งไฟ ฟ้ า  ขน าด  800 VA         
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ แล ะก ารสื่ อ ส าร  (ป ราก ฏ ใน แผน พั ฒ น าส าม ปี               
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่  1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 140  โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 3) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ    รวม  10,262,200 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  944,200 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  944,200 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  286,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  443,400 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  214,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      
และค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

 งบด าเนินงาน  รวม  265,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  115,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ  จ านวน 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทิดทูนสถาบันของชาติ เพื่อให้
ประชาชนรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ โดยเป็นค่าอาหาร 
และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ
ในการป้องกัน  หน้าที่ 127 โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  โครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร  จ านวน 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยรักวินัยจราจร โดยเป็น 
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็งโดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ
ในการป้องกัน  หน้าที่ 127 โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่ าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ต่ าง ๆ ค่ า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ค่าวัสด ุ   รวม  150,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของที่เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก    
ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิ  เสื้อ    
กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งบลงทุน   รวม  9,053,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  9,053,000 บาท 
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
  กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จ านวน  10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล โดยมีความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 16  ล้านพิกเซล จ านวน 1 กล้อง เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
22  มิถุนายน  2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่ หน้าที่ 143  โครงการล าดับที่  4 รายการที่ 9 ) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
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  กล้องวงจรปิด จ านวน  9,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และวาง
ระบบโปรแกรมในการติดตั้งและการใช้กล้องวงจรปิดจ านวน 18 จุด 
(ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
    - กล้องวงจรปิด ชนิดอินฟาเรด แบบมุมมองความละเอียดไม่น้อย
กว่า 750 Tvl    สามารถมองเห็นทั้ งกลางวันและกลางคืน           
จ านวน 40 ชุด 
    -  กล้องวงจรปิดแบบปรับมุมมองได้  (speed dome camera) 
สามารถปรับซูมระยะใกล้ - ไกล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 650 Tvl 
จ านวน 1 ชุด 
    - กล้ อ งวงจรปิ ด  แบบ โดมมุ มมองคงที่  (Dome IP Fixed 
Camera)ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 Tvl เดินสายใยแก้วน าแสง
ไม่น้อยกว่า   12 Core  จ านวน 4 ชุด 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติเหตุ
ทางถนน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขออนุมัติ
ซื้อตามราคาท้องถิ่น หรือราคาที่จัดซื้ออย่างประหยัด เพื่อให้ได้ของ
ที่มีคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 
1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 145  โครงการล าดับที่ 
4 รายการที่ 31 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ส ี จ านวน  23,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี  จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 142 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
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  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน   20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  6,124,700 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  2,950,700 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,950,700 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  302,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  38,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  1,656,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  954,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน 

 งบด าเนินงาน  รวม  2,090,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  1,000,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน  300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าที่พัก   ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญในการป้องกัน หน้าที่ 126 โครงการล าดับที่ 1)   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน  250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนส าหรับจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก   ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการป้องกัน หน้าที่ 127 
โครงการล าดับที่ 6)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

  โครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเขต จ านวน  100,000 บาท 
  เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกตรวจรักษาความปลอดภัยใน
เขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี      
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 
พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ
ในการป้องกัน หน้าที่ 126 โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนโยบาย
เร่งด่วนต่างๆ ของรัฐบาล ฯลฯ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2557 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการป้องกัน  หน้าที่ 126  โครงการ
ล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
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  โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยสาธารณะ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน         
สาธารณภัยและการขนย้ายวัสดุภายในส านักงาน ส าหรับจ่ายเป็น
ค่ า ใช้ จ่ ายต่ างๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ป รากฏ ในแผนพัฒ นาสามปี           
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 5 
พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน หน้าที่ 135 โครงการล าดับที่ 1)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภยั จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทา          
สาธารณภัยจากอัคคีภัย ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 5 พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน หน้าที่ 135 โครงการล าดับที่ 2) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

  ค่าวัสด ุ   รวม  1,090,000 บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  520,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน  80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ผงเคมี         
น้ ายาโฟม ไนโตรเจน หน้ากากส าหรับใช้ป้องกันสารเคมีต่าง ๆ     
ในการดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
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  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิ เสื้อ 
กางเกง  รองเท้า หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน  130,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง 
ฯลฯ ไว้ส าหรับติดตั้งให้แก่ชุมชน และใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
เหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    งบลงทุน    รวม  1,084,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  1,084,000 บาท 
  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  สายส่งน้ าดับเพลิง  จ านวน 168,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร เป็นยางสังเคราะห์ชนิด 3 ชั้น พร้อม
ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง  จ านวน  10 เส้น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์  
ที่ ไม่มีก าหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
22  มิถุนายน  2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่     หน้าที่ 142  โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 1 ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   

  รองเท้าดับเพลิง จ านวน  29,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าดับเพลิง จ านวน 5 คู่ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่ หน้าที่ 142 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  หมวกดับเพลิงทรงกลม จ านวน  47,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อหมวกดับ เพลิงทรงกลม จ านวน 5 ใบ  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่4  
รายการที่ 32) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

  เครื่องสูบน้ าดับเพลิง จ านวน  540,000 บาท 
เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่ อ งสูบน้ าดับ เพลิ ง ชนิ ดหาบหาม         
แบบ 2 จังหวะ 2 สูบน้ า ก าลังแรงม้าปกติไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า 
ก าลังแรงม้าสูงสุดไม่เกิน 70 แรงม้า ปริมาตรของกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 700 ซีซี จ านวน 1 เครื่อง  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี 
พ .ศ .2557  จึ งขออนุ มั ติ ซื้ อ ต าม ราคาท้ อ งถิ่ น ต ามหนั งสื อ
กระท รวงมห าด ไทย  ที่  มท  0808 .2 /ว1989  ล งวันที่  2 2        
มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่ หน้าที่ 142โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  11,777,690 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  4,667,640 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,667,640 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,662,720 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน  93,720 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  1,901,880 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  942,120 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งบด าเนินงาน  รวม  3,582,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  1,026,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  956,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ส าหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน  48,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล     
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  ค่าใช้สอย    รวม  1,634,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใด     
อย่างหนึ่ง อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดท า
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานภาคฤดูร้อน 
ค่าจ้างเหมาท าป้าย ค่าจ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ 
ค่าบริการรับใช้     ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 500,000 บาท
เพื่ อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยจาก
หน่วยงานเอกชน ส าหรับรักษาความปลอดภัย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 ศูนย์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร
ยุคใหม่  หน้าที่ 150  โครงการล าดับที่  6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่า
ที่พัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลาการทางการศึกษา จ านวน  250,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ  ครู
ผู้ดูแลเด็ก บุคลาการทางการศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ 
ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการจัดอบรม 
และทั ศนศึ กษ าดู งานฯ ลฯ  (ป รากฏ ในแผนพั ฒ น าสามปี            
พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 150 โครงการล าดับที่ 
7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน  34,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศักด์ิ ทั้ง 3 ศูนย์ แยกเป็น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 14,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ จ านวน 10,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด จ านวน 10,000 บาท 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2557 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ด้ านการศึกษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่ าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ต่ าง ๆ ค่ า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  ค่าวัสด ุ  รวม  922,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  302,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์      
ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ และน้ าดื่มสะอาดส าหรับ
บริการประชาชนของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า    
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  100,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ ใช้ท าความ    
สะอาด และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ไส้กรองเครื่องกรองน้ า แก้วน้ า 
กระติกน้ าร้อน ถาดหลุม ช้อน-ส้อม ผ้าเช็ดหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
รองเท้าแตะ ชั้นวางรองเท้า ฯลฯ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน     
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  10,000 บาท 
เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าวัสดุ โฆษณ าและเผยแพร่  เช่น  ฟิ ล์ ม  พู่ กั น      
กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน   200,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล       
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล  
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา โถส้วม        
อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  วัสดุการเกษตร จ านวน  20,000 บาท 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี และวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 



110 
 

 งบลงทุน   รวม  2,654,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  730,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
  ชุดโซฟารับแขก(หนัง)พร้อมโต๊ะกลาง  จ านวน 45,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก(หนัง)พร้อมโต๊ะกลาง ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จ านวน 3 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน  แนวทางที่ 1 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่    
หน้าที่ 147 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 13)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 46,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
13,000  BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี  พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน  แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 146 โครงการล าดับที่ 4  รายการที่ 1)ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 176,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
36,000  BTU พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560   
ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์ กรและการให้บริการที่ ดีแก่
ประชาชน  แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 146 โครงการล าดับที่ 4  รายการที่ 2.)ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  เครื่องดูดฝุ่น  จ านวน 52,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน 4 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 147 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่ 5)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
  ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ ์  จ านวน 60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เพาเวอร์มิกเซอร์ ตู้ล าโพงติดผนังขนาด 
10 นิ้ว จ านวน 2 คู่  และไมโครโฟนแบบใช้สาย จ านวน 2 ตัว 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ต า ม ร า ค า ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว งม ห า ด ไท ย ที่                   
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่  1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 147 
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  ชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ  จ านวน 26,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายและเครื่องรับสัญญาณ
จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย ไมค์ลอยแบบมือถือคู่  ย่าน UHF  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ต า ม ร า ค า ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว งม ห า ด ไท ย ที่                   
มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่  1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 147 
โครงการล าดับที่  4 รายการที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
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  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
  โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)  จ านวน 78,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว      
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณ ะเฉพาะครุภัณ ฑ์ ตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์  ของส านั ก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 147 โครงการล าดับที่ 4     
รายการที่ 7)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 33,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณ
ลักษณ ะเฉพาะครุภัณ ฑ์ ตามมาตรฐานครุภัณ ฑ์  ของส านั ก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่ อ งค์ กรยุค ใหม่  หน้ าที่ 147  โครงการล าดับที่  4      
รายการที่ 10)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 
  เครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน 45,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น แบบต่อท่อประปา  ขนาด 2 
ก๊อก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์จ านวน 3 เครื่อง โดยมี  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่  หน้าที่ 147 โครงการล าดับที่ 4 รายการ
ที่ 6)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  ครุภัณฑ์ดนตรแีละนาฏศิลป ์
  อังกะลุงไม้ไผ่ ชุด 12 คู่เสียง  จ านวน 19,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออังกะลุงไม่ไผ่ ชุด 12 คู่เสียง (24 ตัว) จ านวน 2 
ชุดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ต า ม ร า ค า ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                      
ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี   พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนแนวทางที่  1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 148 
โครงการล าดับที่ 4รายการที่ 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์  จ านวน 150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รวม  1,924,000 บาท 
  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายในศูนย ์  จ านวน 1,348,000 บาท 
  พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์       

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ (ตามแบบเทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์ ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่ วถึ งและเท่ าเทียมกัน หน้าที่  40 โครงการ       
ล าดับที ่10 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ ภายในศูนย ์  จ านวน 504,000 บาท 
  พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด      

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนและอาคารอื่นๆ 
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศักดิ์  ) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ .ศ .2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้ นฐานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่ วถึ งและเท่ าเทียมกัน หน้าที่  40 โครงการ       
ล าดับที1่0) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการจัดท าป้ายแนะน าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 72,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายแนะน าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 
พร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร ติดตั้งสูง      
1.80 เมตร จ านวน 12 ป้าย (ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  แนวทางที่ 1
พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ หน้าที่ 101 โครงการล าดับที่ 162 ) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  งบเงนิอุดหนุน  รวม  874,050 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  874,050 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  400,050 บาท 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
     (1) อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี และรักษ์ร าไทย ให้แก่ 
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์  จ านวน 43,200 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่  2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 46 โครงการล าดับที่ 11)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัดแล้ว” 
     (2) อุดหนุนโครงการกีฬาสีและนันทนาการ ให้แก่  โรงเรียนวัด
เขาคันธมาทน์ จ านวน 36,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่  4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่ 57 โครงการล าดับที่ 21)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดบัจังหวัดแล้ว” 
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     (3) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ ให้แก่ โรงเรียน 
วัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 27,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพิ่ม และ
การสร้างหลักประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหน้าที่ 
61 โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
    (4) อุดหนุนโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนต่อต้าน        
ยาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 25,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด หน้าที่ 125 โครงการล าดับที่ 3 ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
    (5 ) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่ งเรียนรู้ เชิ งอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 62,100 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  6    
การพัฒ นาสิ่ งแวดล้ อมและจัดการชายฝั่ งแบบบู รณ าการ         
แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
และมนุษย์สร้างขึ้น หน้าที่ 157 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
    (6) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 36,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบ
ยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 58 โครงการ
ล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัดแล้ว” 
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   (7) อุดหนุนโครงการปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัชพืช ให้แก่ โรงเรียนวัด
เขาคันธมาทน์ จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 58 โครงการล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
   (8) อุดหนุนโครงการครอบครัวผูกพันเสริมสร้าง IQ,EQ ให้น้อง
ให้แก่ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 18,000 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การ
ให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงกัน 
หน้าที่ 42 โครงการล าดับที่ 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
      (9) อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้แก่ 
โรงเรียนจุกเสม็ด จ านวน 54,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตราย
ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น หน้าที่ 157 โครงการ
ล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ 
จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
จังหวัดแล้ว” 
    (1 0 )อุ ด ห นุ น โค รงก ารค่ าย คุ ณ ธรรม เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ให้แก่ โรงเรียนจุกเสม็ด จ านวน 
57,150 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 45
โครงการล าดับที่  9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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     (11) อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม ให้แก่ โรงเรียนจุกเสม็ด จ านวน 21,600 
บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่  2 ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 45 โครงการ
ล าดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
“ทั้ งนี้  จ ะด า เนิ น ก าร ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 

  เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน  474,000 บาท 
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน ดังน้ี  
   (1) อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
สังคม (ค่ายพุทธบุตรฟื้นฟูศีลธรรมวิถีพุทธ) ให้แก่ โรงเรียนสัตหีบ 
เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน 65,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้าที่  44 โครงการล าดับที่  7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
   (2) อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ – ดาราศาสตร์ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ให้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน 130 ,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 2 
การป้องกันและจัดการอันตรายที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์
สร้างขึ้น หน้าที่ 157 โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
    (3) อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ให้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขต
ฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน 139,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน้าที่ 42 
โครงการล าดับที่ 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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(4) อุดหนุนโครงการค่ายปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จ านวน 
140,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การ แนวทางที่ 2 การป้องกันและจัดการอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น หน้าที่ 157 โครงการล าดับที่ 3) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา“ทั้งนี้ จะด าเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  5,803,460   บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม  4,439,460  บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  2,547,600 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการสอนภาษาอังกฤษส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  100,000 บาท 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาอังกฤษ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมการสอน ค่าสื่อการสอน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน้าที่ 38 โครงการล าดับที่4) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน  1,797,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาในการด าเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ แยกเป็น 
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดเขาคันธมาทน์ จ านวน 632,800 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดป่ายบุ จ านวน 621,600 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.จุกเสม็ด 543,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาอาหารกลางวัน 
“ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2557 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558        
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(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์   แนวทางที่  4 การส่งเสริมดูแล
สุขภาพ อนามัย ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่ 56 
โครงการล าดับที่ 18)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์ จ านวน  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมทัศนศึกษา ฯลฯ  ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เป็นค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะและ
เชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ .ศ.2558 -2560    
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ม นุ ษ ย์ .                          
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  หน้าที่ 39
โครงการล าดับที่  7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง  ค่าตอบแทน
กรรมการ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันกีฬา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี    พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์. แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน  หน้าที่ 56 โครงการ  
ล าดับที ่19 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าวัสด ุ   รวม  1,606,860 บาท 
  ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  1,606,860 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ส่งเสริมโภชนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ 
ได้ แ ก่  โ ร ง เรี ย น จุ ก เส ม็ ด  โ ร ง เรี ย น วั ด เข า คั น ธ ม า ท น์                 
“ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2557 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558)  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์   แนวทางที่ 4  การส่งเสริมดูแลสุขภาพ 
อนามัย ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่  56 
โครงการล าดับที่  17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าสาธารณูปโภค      รวม           285,000      บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จ านวน  200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
เขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน  15,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 งบเงนิอุดหนุน  รวม  1,364,000 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  1,364,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                        จ านวน       1,364,000       บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ สถานศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต 3 ดังนี ้ 
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียน 
วัดเขาคันธมาทน ์ จ านวน 768,000 บาท  
(2)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่   โรงเรียนจุกเสม็ด 
จ านวน 596,000 บาท                                 
“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น” ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0893.3/ว1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวม  1,988,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม  1,988,000 บาท 
  ค่าใช้สอย จ านวน  1,950,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
  โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน จ านวน  100,000 บาท 
  ประชาชนทั่วไปและบุคลากรของรัฐ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ 
ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคลากรของรัฐ ค่าจ้างวิทยากร 
ค่าจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
ที่ จ า เป็ น  (ป รากฏ ในแผนพั ฒ น าสามปี  พ .ศ .2558 -2560    
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  1 ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ม นุ ษ ย์                  
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  หน้าที่ 38 
โครงการล าดับที่  3)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ ส าหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าชุมชน จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือพิมพ์  หนังสืออื่นๆ    
ได้แก่ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าชุมชน 
จัดท าป้าย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5    
การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 3 
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการ
ประชาชน หน้าที่ 154 โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  โครงการจดัตั้งและส่งเสริมศนูย์การเรียนรู้ชุมชน  จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารในการจัดประชุมอบรม ค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการศึกษาดูงาน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดท าป้ายศูนย์ฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
การจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน้าที่ 40 โครงการล าดับที่8)         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 การส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยขั้น
พื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่ 55 โครงการล าดับที่ 16 )  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม  จ านวน  200,000 บาท 
  สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป  
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี           
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมจัดการศึกษา การให้บริการขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน้าที่ 39 
โครงการล าดับที่  6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน  ส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน  400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน  ส าหรับเด็ก
และเยาวชน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ส าหรับเด็ก
เยาวชนผู้ สน ใจ  ค่ าจ้ างครูสอน   ค่ ากิ จกรรม  ค่ าตอบแทน     
ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ฝึกสอน     (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี   พ .ศ.2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริม
จัดการศึกษาการให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน หน้าที่ 39 โครงการล าดับที่ 5 ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แก่แขกผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่ นักเรียน ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน     
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมจัดการศึกษา การ
ให้บริการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน หน้าที่ 37 โครงการล าดับที่ 2  ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  38,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จ านวน  20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ าต าบลสัตหีบ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน  3,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจ าต าบลสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

  ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน  3,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ประจ า
ต าบลสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน  12,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต และค่าเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์ประจ าต าบลสัตหีบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม  7,570,690 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,156,020 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,156,020 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  985,620 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  103,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

 งบด าเนินงาน  รวม  6,125,670 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  1,726,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  900,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  720,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน  36,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 
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 ค่าใช้สอย  รวม  3,754,670 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  -ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน  2,474,670 บาท 
  -จ้างเหมาบริการต่าง ๆ จ านวน  780,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกท าการอย่างใด     
อย่างหนึ่ง อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดท า
ประกันภัยรถราชการภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถยนต์ พ.ศ. 2535  ค่าจ้างเหมาท าป้าย ค่าจ้างเหมาโฆษณา
เผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าบริการรับใช้     ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  350,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ,      
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่ าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ต่ าง ๆ ค่ า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  ค่าวัสด ุ  รวม  645,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  90,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า   
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน 
ยางนอก สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
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  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  350,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน     
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการ
รักษา เช่น เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ส าลี และผ้าพันแผล ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุการเกษตร จ านวน   5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน  70,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล         
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล  
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

 งบลงทุน   รวม  289,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  89,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  เครื่องดูดฝุ่น จ านวน  13,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 146 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 8)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  15,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน   
(จอขนาด 18 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network จ านวน  18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network 
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 146 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 3) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  เครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน   3,000 บาท 
เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เค รื่ อ งส ารองไฟฟ้ า  ขน าด  800  VA        
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 145 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
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  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รวม  200,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   จ านวน  200,000 บาท 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ ายประชาสัมพันธ์  ขนาดไม่น้อยกว่า 
0.60x1.20 เมตร จ านวน 45 ป้าย และขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 
เมตร จ านวน 5 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
และรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้าง
เครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน    หน้าที่ 154 โครงการ
ล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 

 งานโรงพยาบาล  รวม  3,696,500 บาท 
 งบบุคลากร   รวม   2,610,720 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,610,720 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,452,720 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  125,760 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงาน สาธารณสุข 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิชาชีพและเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน   664,200 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  326,040 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 
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 งบด าเนินงาน  รวม  620,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  610,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  โครงการชุมชนสีขาว  จ านวน  170,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
โดยใช้มาตรการทางสังคม โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเครือข่าย     
ซื้อธงสีขาว  ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุในการด าเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน
ปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ
ในการป้องกัน หน้าที่ 129 โครงการล าดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งพลงัแผ่นดิน จ านวน  200,000   บาท 
  เพื่อเอาชนะยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการชุมชนเข้มแข็งพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าส่งเสริมและสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกรณียาเสพติดอื่นๆ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ที่ใช้ในการตรวจสารเสพติด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  3 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่  2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษและพิษภัยของ     
ยาเสพติด หน้าที่ 125 โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการส่งเสริมสุขภาพวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็ก จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพวางแผนครอบครัว
อนามัยแม่และเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
สุขภาพเด็ก วางแผนครอบครัว คัดกรองเบื้องต้น ให้ความรู้ 
สนับสนุนภาวะโภชนาการส าหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กโดยจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่ 53 โครงการล าดับ
ที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการสุขศึกษาอนามัยโรงเรียน จ านวน  120,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุขศึกษาอนามัยโรงเรียน โดยจ่าย
เป็นค่าตรวจสุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนชุดยาสามัญ
ประจ าโรงเรียน เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ครู นักเรียน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่  53 โครงการ   
ล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการรถพยาบาลชุมชน ครั้งที่ 6 จ านวน  70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรถพยาบาลชุมชน โดยจ่ายเป็นค่า
อบรมให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพ ส าหรับเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ ยวข้อง  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่  50 โครงการ   
ล าดับที่ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  ค่าวัสด ุ   รวม  10,000 บาท 
  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  จ านวน 10,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้ประกอบการ
รักษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 งบลงทนุ  รวม  70,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  70,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์
  เตียงรถเข็นผู้ป่วย  จ านวน 70,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นผู้ป่วย สามารถปรับเป็นเก้าอี้รถเข็น 
เปลนอน เตียงรถเข็น และสามารถเข็นขึ้น -ลง จากรถพยาบาลได้ 
โครงท าจากสแตนเลส มีราวข้างเตียง(ที่วางแขน) สามารถพับลงได้ 
พนักพิงหลังปรับระดับความเอียง ได้ไม่น้อยกว่า 0 -75 องศา 
ส่วนประกอบล้อเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (2 ล้อคงที่ 
2 ล้อหมุนได้รอบ 360 องศา) เข็นขึ้น-ลง จากรถพยาบาลโดยขา
เตียงและล้อจะพับและกางออกเองโดยอัตโนมัติ มีเบาะรองนอน
ตลอดความยาวของเตียง จ านวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก า รพั ฒ น าอ งค์ ก ร แ ล ะ ก า ร ให้ บ ริ ก า รที่ ดี แ ก่ ป ร ะ ช าช น           
แนวทางที่  1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่
องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 146 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 6) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  งบเงนิอุดหนุน  รวม  395,780 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  395,780 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  395,780 บาท 

เพื่อจ่ายในการอุดหนุนของหน่วยงานราชการ ดังนี้ 
1. อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด จังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ให้แก่ ที่ท าการปกครองจังหวัดชลบุรี จ านวน 130,000 บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด แนวทางที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพชุมชนให้เข้มแข็ง โดย
ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญในการป้องกัน  หน้าที่129 โครงการ    
ล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
“ทั้ งนี้  จ ะด า เนิ น ก าร ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
2. อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2558 ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ จ านวน   
20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์  
ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด หน้าที่ 125 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
3. อุดหนุนโครงการอาชาบ าบัด ให้แก่ กองพันลาดตระเวน หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน จ านวน 245,780 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนา
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม
และได้มาตรฐาน หน้าที่ 55 โครงการล าดับที่15)         ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  4,430,320 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,322,820 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,322,820 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  744,180 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  21,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  381,360 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  176,280 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

 งบด าเนินงาน  รวม  2,497,500 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  2,497,500 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  โครงการท้องถิ่นสีเขียว จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นสีเขียว โดยจ่ายเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร อ บ รม ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
ที่ เกี่ ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ .ศ .2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบ 
บูรณาการ แนวทางที่  3 ปกป้องฟื้ นฟูและจัดการให้ เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ หน้าที่ 159 โครงการ
ล าดับที ่2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการบ้านชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลายห่างไกลไข้เลือดออก จ านวน  900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย
ห่างไกลไข้เลือดออกโดยการรณรงค์พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท 
ก าจัดยุงลาย ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  1     
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
อ น า มั ย ขั้ น พื้ น ฐ า น ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ได้ ม า ต ร ฐ า น                   
หน้าที่ 50 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข 

  โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า จ านวน  70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
อุบัติ ใหม่  อุบัติซ้ าโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์      
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัย
ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่51 โครงการ   
ล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดย
การประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการฉีดวัคซีนยาคุมก าเนิด
และท าหมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่  4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้ าที่  50 โครงการล าดับที่  2)          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน  900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยการฝึกอบรมฟื้นฟูให้ความรู้และศึกษาดูงานของ
อาสาสมัคร การอบรมอาสาสมัครใหม่ และกิจกรรมที่สนับสนุนและ
ให้ความรู้ สาธารณสุขมูลฐาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐานหน้าที่54 โครงการ
ล าดับที่ 10) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาล และ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยการฝึกอบรม จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  
จัดซื้อชุดตรวจอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
หน้าที่ 51 โครงการล าดับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ 

  โครงการควบคุมประชากรลิง จ านวน  257,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ าใช้ จ่ ายอื่ น  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้ อง  (ปรากฏในพัฒ นาแผนสามปี         
พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
แนวทางที่  4 การส่ งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้ นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้าที่ 54 โครงการล าดับที่ 11)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

  โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ    
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้  จัดกิจกรรม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ปรากฏในพัฒนาแผนสามปี 
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 3 ปกป้อง ฟื้นฟู และจัดการให้เกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์ หน้าที่ 158
โครงการล าดับที่  1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

 งบเงนิอุดหนุน  รวม  610,000 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  610,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน  415,000 บาท 

อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและจัดระเบียบ
สุ นั ข จ รจั ด ศู น ย์ อ ภิ บ าล สุ นั ข  ก อ ง เรื อ ยุ ท ธก า ร  จ า น วน           
415,000  บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี    พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่  4 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน หน้าที่ 55 โครงการล าดับที่ 13)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข“ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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  เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน  195,000 บาท 
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน 
13 ชุมชน รวมเป็นเงิน 195,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี    
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  
แนวทางที่  4 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามัยขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน หน้ าที่  52 โครงการล าดับที่  7)         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห ์  รวม  5,095,000 บาท  
 งบบุคลากร   รวม  2,012,200 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  2,012,200 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,377,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  135,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน 
สังคมสงเคราะห์ 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  267,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  164,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

 งบด าเนินงาน  รวม  2,877,300 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  547,300 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  365,700 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน      
สังคมสงเคราะห์ 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน  111,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  ค่าใช้สอย  รวม  1,940,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าล้างอัด
ฟิล์ม จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ท าวารสาร ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  320,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่า
ที่พัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ  ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน  1,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการจัดกิจกรรมประชุม
ประจ าเดือนและศึกษาดูงานฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี       
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการเด็กและเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ หน้าที่ 47 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
พิการ เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้พิการสามารถด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ หน้าที่ 47 โครงการล าดับที่ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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  โครงการพัฒนากิจกรรมศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในต าบล  จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในต าบล เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวในชุมชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเอง (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ หน้าที่ 47 โครงการล าดับที่ 3)           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  โครงการส่งเสริมคาราวานเด็กในชุมชน จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคาราวานเด็กในชุมชน 
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สภาเด็กในชุมชนมีความเข้มแข็ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     
พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาส หน้าที่ 48 โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริม
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
หน้าที่ 49 โครงการล าดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่ าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ต่ าง ๆ ค่ า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  ค่าวัสด ุ   รวม  390,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  5,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า    
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน 
ยางนอก สายไมล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน    
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม พู่กัน กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน  180,000 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล        
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด ซอฟแวร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 งบลงทุน   รวม  205,500 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  205,500 บาท 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  เครื่องโทรสาร จ านวน  18,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา       
ส่ ง เอ ก ส าร ได้ ค รั้ ง ล ะ  2 0  แ ผ่ น  จ าน วน  1  เค รื่ อ ง  โด ย มี      
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่   หน้ าที่  141 โครงการล าดับที่  4    
รายการที่  5) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  เครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  60,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 141 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่  1) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จ านวน  36,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ 
Network   จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 141 โครงการล าดับที่ 4 
รายการที่  3) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25หน้า/นาที) จ านวน  5,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(25หน้า/นาที )จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนา
องค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 141
โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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  เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  6,000 บาท 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจัดซื้ อ เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า  ขนาด 800 VA       
จ านวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ   พื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ.2557  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 141 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 2) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  80,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม  5,111,800 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,894,800 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,894,800 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  527,160 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  112,440 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  67,200 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  750,480 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  437,520 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว      
และค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

 งบด าเนินงาน  รวม  3,099,000 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม  1,114,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท จ านวน  964,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ตามที่ ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน      
เคหะและชุมชน 
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  ค่าเช่าบ้าน จ านวน  70,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าใช้สอย    รวม  410,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก เช่น การจ้างจัดท าข้อมูลสายทาง ค่าจ้างท า
ของ ค่าจ้างเหมาบ ารุงสายทาง ค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  70,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าพาหนะ,      
ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่างๆ  ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ  ใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าวัสด ุ  รวม  1,575,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน  200,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน  600,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า เสาอากาศ 
ชิ้นส่วนวิทยุ ฟิวส์ ปลั๊ก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุที่ใช้ท าความ
สะอาด เช่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  วัสดุก่อสร้าง จ านวน  300,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่ อย ค้อน ตะปู ไม้ อุปกรณ์
ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางใน 
ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  160,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน     
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุการเกษตร จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี และวัสดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน  5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ เสื้อ 
กางเกง รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน  150,000 บาท 
เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าวั สดุ คอมพิ ว เตอร์  เช่ น  แผ่ น จั ด เก็ บข้ อมู ล          
หมึกเติมเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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 งบลงทุน   รวม  118,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม   118,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network จ านวน  18,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี Network 
จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 149 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 11) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าและถนน  รวม  55,222,460  บาท 
 งบบุคลากร   รวม  4,150,760 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  4,150,760 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  905,280 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  67,020 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  2,185,200 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  993,240 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว      
และค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
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 งบด าเนินงาน  รวม  850,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  100,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์    ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าวัสด ุ  รวม  750,000 บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  150,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่  ยางใน           
ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  600,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน    
น้ ามันดีเซลน้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้า
ขุดหลัง รถตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

งบลงทุน    รวม  49,471,700 บาท 
 ค่าครุภัณฑ ์   รวม  2,123,000 บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 เครื่องดูดฝุ่น   จ านวน  13,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 149 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 10)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 ครุภัณฑ์การเกษตร 
 รถฟาร์มแทรกเตอร ์ จ านวน  1,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จ านวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี ้
     - เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
     - ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
มี ก า ลั ง ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  9 5  แ ร งม้ า  ที่ ค ว า ม เร็ ว ร อ บ ไม่ เกิ น                  
2,600 รอบต่อนาที 
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     - ระบบส่งก าลัง มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอย
หลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร ์
     - ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือไฮโดรสเตติค 
     - ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ า 
     - ระบไฮโดรลิก มีความดันไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 149 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 8)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง 
 เครื่องอัดอากาศ  จ านวน  66,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที จ านวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
ที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 149 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่9)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เลื่อยยนต์ จ านวน     44,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ชนิดโซ่ จ านวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
เครื่องที่ 1 ราคา 15,000 บาท 
       - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ STIHL MS 180 ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ 
       - ก าลังไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลวัตต ์
       - ความยาวใบเลื่อยพร้อมโซ่ขับไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
       - เครื่องมือบ ารุงรักษาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
เครื่องที่ 2 ราคา 29,000 บาท 
       - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ STIHL MS 381 ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ 
       - ก าลังไม่น้อยกว่า 3.9 กิโลวัตต ์
       - ความยาวใบเลื่อยพร้อมโซ่ขับไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว 
       - เครื่องมือบ ารุงรักษาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมัติซื้อ
ต า ม ร า ค า ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                       
ที่  ม ท  0 8 0 8 .2 / ว 1 9 8 9  ล ง วั น ที่  2 2  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 2                              
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(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน แนวทางที่ 1 การ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ หน้าที่ 
149 โครงการล าดับที่ 4 รายการที่ 6)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รวม  47,348,700 บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  985,700 บาท 
  ชุมชนแหลมเทยีน หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชุมชนแหลมเทียน หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ โดยท าการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,529 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า 
หน้าที่ 132  โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน   

  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  2,055,500 บาท 
  ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชุมชนเตยงาม หมู่ที่  1 ต าบลสัตหีบ โดยท าการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต  2 แห่ ง มีพื้ นที่ รวมไม่                 
น้อยกว่า 3,326 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในชุมชนได้
มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า หน้าที่ 132 โครงการล าดับที่ 7) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 21, 23  จ านวน  2,016,000 บาท 
  ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 
21, 23 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 6  เมตร    
ยาว 508 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ 
หน้าที่ 62 โครงการล าดับที่ 4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 22, 24   จ านวน 924,000 บาท 
  ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจรดลศึกษา 
22, 24 ชุมชนเตยงาม หมู่ที่ 1 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้างเฉลี่ย  5  เมตร 
ยาว 243 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ 
หน้าที่ 101โครงการล าดับที่ 164 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรเขตรอุดมศักด์ิ  จ านวน  1,531,400 บาท 
  ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพรเขตร
อุดมศักดิ์ ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย  4  เมตร    
ยาว 517 เมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,068 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่ 72 โครงการ
ล าดับที่ 51 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสยามอรสุมพล  จ านวน  796,200 บาท 
  ซอย 8 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสยาม 
อรสุมพล ซอย 8 ชุมชนดงตาล หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ โดยท าการ
ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า     
392 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,568 ตารางเมตร   
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี       
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  69 โครงการ
ล าดับที่ 35 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จ านวน  990,000 บาท 
  ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่  2 ต าบลสัตหีบ โดยท าการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 แห่ง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,307 ตาราเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาในชุมชนได้มีการเล่นกีฬา
เป็นประจ า หน้าที่ 130 โครงการล าดับที่ 2 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอาสาวดีรส  จ านวน  2,385,000 บาท 
  ซอย 1/1-10 หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอาสาวดีรส 
ซอย 1/1-10 หมู่ที่ 2 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุงถนนผิว
จ ราจรแอสฟั ลท์ ติ ก คอน กรีต  ขน าดกว้ า ง เฉ ลี่ ย  5  เม ต ร              
ยาว 681 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,889 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  69 โครงการ
ล าดับที่ 37 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า  จ านวน  4,607,000 บาท 
  ซอยยางงาม ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยยางงาม ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบล   
สั ต หี บ  โด ย ท า ก า รก่ อ ส ร้ า ง  ถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก               
กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 464 เมตร มีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,784 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 442 ท่อน และ
บ่อพักฝาเหล็กหล่อจ านวน 24 บ่อ ตามแบบเทศบาลต าบลเขตร
อุดมศั กดิ์  (ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี  พ .ศ .2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่  1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงกับการขนส่ง      โลจิสติกส์ หน้าที่ 74 โครงการล าดับที่ 
56) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอน้ศรีสวัสดิ ์  จ านวน  212,500 บาท 
      ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม   หมู่ที ่3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ้นศรีสวัสดิ์ 
ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ โดยท าการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 116 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  76  โครงการ
ล าดับที่ 65 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยก้องภพ  จ านวน  735,000 บาท 
  ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที ่3 ต าบลสัตหบี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยก้องภพ 
ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย  5  เมตร   
ยาว 175 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  75  โครงการ
ล าดับที่ 61) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 



152 
 

 
  โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยมงคลทิพย์  จ านวน  3,181,000 บาท 
  ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซอยมงคลทิพย์ 
ชุมชนทุ่งโปรง หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ โดยท าการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีต เสริม เหล็ก  ขนาดผิ วจราจรกว้าง 6  เมตร           
ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468    
ตารางเมตร และผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4  เมตร ยาว 
200 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 78 เมตร และรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ
เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่ง     โลจิสติกส์ หน้าที่  75 
โครงการล าดับที่ 60) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ า  จ านวน  963,000 บาท 
  ซอยรุ่งโรจน์ แยก 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบาย
น้ า ซอยรุ่งโรจน์ แยก 3 ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ต าบลสัตหีบ 
โดยท าการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 208 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล   
เขตรอุดมศักดิ์  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่  1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  83 โครงการล าดับที่ 90)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 



153 
 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ า  จ านวน  3,593,000 บาท 
  ซอยรุ่งโรจน์ (สุขุมวิท 13) ชมุชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบาย
น้ า ซอยรุ่งโรจน์ (สุขุมวิท 13) ชุมชนเทพประสาท หมู่ที่ 4 ต าบล 
สัตหีบ โดยท าการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,665 ตารางเมตร ไม่รวมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 
455 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ 
หน้าที่ 100 โครงการล าดับที่ 158) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มประดู่ถงึ  จ านวน  687,800 บาท 
  ทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่มประดู่ถึง 
ทางเข้าวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
เฉ ลี่ ย  5   เม ต ร  ค ว าม ย า ว ร วม ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 0 3  เม ต ร             
ความหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,015 ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่ 90 
โครงการ  ล าดับที่ 119 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

   โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้าน  จ านวน  855,000 บาท 
  คันทรีฮิลล์ 2 ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้าน
คันทรีฮิลล์ 2 ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยท า
การปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  
5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 337 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
1,685 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558-2560  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่  1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่ 89 โครงการล าดับที่ 116 ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยชมพู ชุมชนบ้านหนองระก า  จ านวน  964,000 บาท 
  หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ า ซอยชมพู ชุมชนบ้าน  
หนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยท าการวางท่อระบายน้ า ขนาด 
0.60 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.10x1.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
145 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 4 พัฒนา
ระบบทางระบายน้ า หน้าที่ 116โครงการล าดับที่ 45) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทน์อาภรณ ์  จ านวน  309,000 บาท 
  ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทน์าภรณ์ 
ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5  เมตร     
ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  90 โครงการ
ล าดับที่ 121 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า  จ านวน  1,084,000 บาท 
  ซอยตาโข่ง ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย
น้ า ซอยตาโข่ง ชุมชนคลองกานดา หมู่ที่ 8 ต าบลสัตหีบ โดยท าการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 20 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบล     
เขตรอุดมศักดิ์  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 -2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่  1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่ 93 โครงการล าดับที่ 131) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ า  จ านวน  2,479,000 บาท 
  ซอยตาลคู่ ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมระบบ
ระบายน้ า ซอยตาลคู่ ชุมชนวัดเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ 
โดยท าการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 555 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,220 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร(ภายใน) ความยาวไม่น้อยกว่า 1,122 
เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  98 
โครงการล าดับที่ 149) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ า  จ านวน  4,091,000 บาท 
  ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ชุมชนเขาคันธมาทน ์
  หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมระบบ
ระบายน้ า ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ ชุมชน  
เขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ โดยท าการปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 
450 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250 เมตร ไม่รวมไหล่ทาง 
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร 
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้
ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับการขนส่งโลจิสติกส์ หน้าที่  101 โครงการ
ล าดับที่ 165 ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาชุมชนดงตาล ต าบลสัตหีบ  จ านวน  400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาชุมชนดงตาล ต าบล 
สัตหีบ โดยท าการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างบริเวณสนามฟุตซอล สนาม
ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสวนสุขภาพในชุมชนดงตาล 
จ านวน 7 แห่ง ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง แนวทางที่ 3 พัฒนา
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หน้าที่ 105 โครงการล าดับที่ 12) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  โครงการก่อสร้างและติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรและไฟเตือน  จ านวน  400,000 บาท 
  ตามแยก ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรและไฟ
เตือนตามแยก ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน 12 จุด  
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานและโครงข่ ายคมนาคมขนส่ ง     
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หน้าที่ 105 โครงการ
ล าดับที่  11) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ        
และชุมชน 

  โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานอเนกประสงค์ในเขตพื้นที่  จ านวน  900,000 บาท 
  เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานอเนกประสงค์ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  จ านวน 12 จุด  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  แนวทางที่ 3 พัฒนา
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หน้าที่ 105 โครงการล าดับที่ 12 ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านนาวีทอง 1      จ านวน  3,539,500 บาท 
  ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านนาวีทอง 1    
ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่  6 ต าบลสัตหีบ รวมระยะทาง       
4 ,057 เมตร ตามแบบการประปาส่ วนภูมิภาค  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ     แนวทางที่ 6 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน หน้าที่ 163โครงการ
ล าดับที ่6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านรามนุช 11      จ านวน  1,645,300 บาท 
  ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่ 6 ต าบลสัตหีบ 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านรามนุช 11    
ชุมชนบ้านหนองระก า หมู่ที่  6 ต าบลสัตหีบ รวมระยะทาง       
1 ,625 เมตร ตามแบบการประปาส่ วนภูมิภาค  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ     แนวทางที่ 6 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน หน้าที่ 163โครงการ
ล าดับที ่7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  ขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านทรัพย์นาวี      จ านวน  1,152,000 บาท 
  ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านทรัพย์นาวี    
ชุมชนเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ต าบลสัตหีบ รวมระยะทาง 786 เมตร
ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ     แนวทางที่ 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน หน้าที่ 163 โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านวงเดือน      จ านวน  1,924,400 บาท 
  ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ าหน่ายประปา บริเวณหมู่บ้านวงเดือน    
ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ รวมระยะทาง 2,088 เมตร    
ตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าอย่ างยั่ งยืน  หน้ าที่  164   โครงการล าดับที่  9 )           
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  1,942,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 

 งบเงนิอุดหนุน  รวม  750,000 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  750,000 บาท 
  อุดหนุนส่วนราชการ 
  เพื่อจ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้ 
  1. กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ 
  1.1 อุดหนุนขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า    จ านวน  500,000 บาท 
  บริเวณข้างวัดเขาพลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหบี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า  บริเวณข้างวัดเขา
พลอย ชุมชนบ่อนไก่ หมู่ที่ 5 ต าบลสัตหีบ โดยท าการ ปักเสาพาด
สายไฟฟ้าแรงดันต่ า พร้อมติดอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  แนวทางที่ 3 พัฒนา
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หน้าที่ 104 โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  1.2 อุดหนุนขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ า    จ านวน  250,000 บาท 
  บริเวณซอยอุไรวรรณ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ข ย า ย เข ต จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า แ ร ง ดั น ต่ า                
บริเวณซอยอุไรวรรณ ชุมชนเขาเพชร-ยางงาม หมู่ที่ 3 ต าบลสัตหีบ  
โดยท าการ ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงดันต่ า พร้อมติดอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ .ศ . 2558 - 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม
ขนส่ง แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หน้าที่ 104
โครงการล าดับที่ 9) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ  รวม  1,322,040  บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,022,040 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,022,240 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  346,800 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  27,240 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  384,480 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  263,520 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

 งบด าเนินงาน  รวม  250,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  40,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  40,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น  ค่ าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ ต่ าง ๆ ค่ า
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 
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  ค่าวัสด ุ  รวม  210,000 บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางใน 
ยางนอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  160,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซลน้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่นรถยนต์ รถบรรทุก รถตักหน้าขุด
หลัง รถตัดหญ้า   เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 งบลงทุน   รวม  50,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  50,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล  รวม  23,082,520  บาท 
 งบบุคลากร   รวม  6,919,620  บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  6,919,620  บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  603,660 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  
1. กองช่าง จ านวน 371,040 บาท  
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 232,620 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  99,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล    
1. กองช่าง จ านวน 43,920 บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 55,380 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน  140,940 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี ของ 
ลูกจ้างประจ าเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน  18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
ปรับปรุงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  3,780,240 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  2,277,480 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าป(ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

     งบด าเนินงาน  รวม  9,112,900 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  5,802,900 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน จ านวน  262,900 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 
เช่น จัดกิจกรรมท าความสะอาดในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ท าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การ  แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งทางบกและในทะเล  หน้าที่ 161 โครงการล าดับที่ 2)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

  โครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร จ านวน  5,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการที่ทิ้งขยะเขาเพชร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการ  แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษการจัดการ
ของเสียที่ เกิดขึ้นทั้งทางบกและในทะเล  หน้าที่ 161 โครงการ   
ล าดับที่ 4)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน  540,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
1. กองช่าง จ านวน 40,000 บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 500,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าวัสด ุ   รวม  3,270,000 บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  และวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด 
อุปกรณ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน  740,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางใน        
ยางนอก ฯลฯ 
1. กองช่าง จ านวน 40,000 บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 700,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

  วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน  1,800,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
ดีเซลน้ ามันเครื่อง น้ ามันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ 
1. กองช่าง จ านวน 100,000 บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,700,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ อาทิ เสื้อผ้า 
กางเกง รองเท้าบู๊ท หมวก เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  (กองสาธารณ สุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

  วัสดุอ่ืนๆ จ านวน  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  40,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จ านวน  30,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง) 
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  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน  10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ของสถานีขนถ่ายขยะมูล
ฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
(กองช่าง) 

  งบลงทุน  รวม  550,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์  รวม  550,000 บาท 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ จ านวน  550,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ  หรือค่าซ่อมกลาง  เพื่อให้
สามารถใช้การได้ปกติ  
1. กองช่าง จ านวน 50,000 บาท 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 500,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รวม  6,500,000 บาท 
  ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน  6,500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย บริเวณที่ทิ้งขยะเขา
เพชร เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยท าการก่อสร้าง ดังนี้ 
    -  ลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 120 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,656 ตารางเมตร และคันหินกันขอบ
ลาน ยาว 300 เมตร 
    - รางระบายน้ าทิ้ง คสล. (น้ าเสียจากขยะมูลฝอย) กว้าง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
    - ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบลานขยะ กว้าง 5 เมตร ยาว 
220 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,116 ตารางเมตร 
    - บ่อตกตะกอน (ส าหรับน้ าเสียจากขยะมูลฝอย) ขนาดกว้าง 25 
เมตร ยาว 40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
    - บ่อผึ่ง (ส าหรับน้ าเสียจากขยะมูลฝอย) ขนาดกว้าง 25 เมตร 
ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
    - บ่อปรับเสถียร (ส าหรับน้ าเสียจากขยะมูลฝอย) ขนาดกว้าง 15 
เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
    - อาคารสูบน้ าพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ส าหรับน้ าเสียที่
บ าบัดแล้ว กลับมาใช้ในกระบวนการก าจัดขยะ) ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 2 เมตร 
    - รางระบายน้ า (ส าหรับระบายน้ าฝนพื้นที่โดยรอบลานขยะ) 
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตร ยาว 185 เมตร 
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    - บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.30x1.30 เมตร พร้อมท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จ านวน 7 ท่อน (ส าหรับระบาย
น้ าฝนออกพื้นที่ลานขยะ) 
    - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับล้างรถขยะ ขนาดกว้าง 12 
เมตร ยาว 12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี       
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 4 การลดภาวะมลพิษและ
การจัดการของเสียที่ เกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล หน้าที่  161 
โครงการล าดับที่ 5 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบ าบัดน้ าเสีย   รวม  1,007,400  บาท 
 งบบุคลากร   รวม  907,400 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  907,400 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  443,100 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  32,300 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงิน
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  267,480 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  164,520 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

 งบด าเนินงาน  รวม  100,000 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค  รวม  100,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า  จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลต าบล 
เขตรอุดมศักดิ์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชมุชน  รวม  4,331,500 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,971,500 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,971,500 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  1,148,900 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  62,100 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  499,500 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  261,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปีของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งบด าเนนิงาน  รวม  1,950,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  1,950,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการพัฒนากิจกรรมศูนยบ์ริการและถ่ายทอด จ านวน  200,000 บาท 
  เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     พ.ศ.2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 5 
ส่งเสริมพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หน้าที่ 58 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน จ านวน  300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการผลผลิตด้านอาชีพ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการมีงาน
ท า มีรายได้ เพิ่ มขึ้น  และการสร้างหลักประกันสังคม เพื่ อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หน้าที่ 60 โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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  โครงการอาชีวะบ าบัดผู้ติดยาเสพติด จ านวน  300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาชีวะบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบ าบัด พื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด แนวทางที่  1 สร้างจิตส านึกให้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่ 124  โครงการ
ล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จ านวน  1,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพื่อให้ เกิดการพึ่ งตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย    
หน้าที่ 136  โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชน อาทิ ค่าอาหาร  
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ      
หน้าที่ 138  โครงการล าดับที่ 1) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้แก่ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 6 ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการ มีงาน
ท า มีรายได้ เพิ่ มขึ้น  และการสร้างหลักประกันสังคม เพื่ อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หน้าที่ 61 โครงการล าดับที่ 3)ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
“ทั้ งนี้  จ ะด า เนิ น ก าร ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จา ก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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         2. เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 6 ส่งเสริม
และเพิ่ มโอกาสการมี งานท า มี รายได้ เพิ่ มขึ้น  และการสร้าง
ห ลั ก ป ระกั น สั งค ม  เพื่ อ ให้ ป ระช าช น มี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี            
หน้าที่ 60 โครงการล าดับที่ 2) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน “ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  รวม   2,923,760 บาท 
 งบบุคลากร   รวม  1,583,760 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  รวม  1,583,760 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน  936,960 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน  38,760 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน  467,520 บาท 
เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน  140,520 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบด าเนินงาน  รวม   1,340,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  1,340,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดท ารถแห่เทียนพรรษา ของรางวัล หรือเงิน
รางวัล ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่าแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  หน้าที่  45 โครงการล าดับที่  8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมส าหรับนักเรียน จ านวน  270,000 บาท 
  เยาวชนและประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรับนักเรียน เยาวชน ค่าจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
หน้าที่ 44 โครงการล าดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  โครงการประเพณีวันลอยกระทง จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง โดย
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท ากระทง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์  แนวทางที่  2 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
หน้าที่ 45 โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน  670,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดท ารถแห่ขบวน
สงกรานต์ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าแต่งหน้า ค่า
แต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 45 โครงการล าดับที่ 8) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
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  โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จ านวน  100,000 บาท 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้าย 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 
45 โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  โครงการสอนดนตรีไทยส าหรับเยาวชนและประชาชน จ านวน  100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสอนดนตรีไทยส าหรับ
เยาวชนและประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หน้าที่ 45 โครงการล าดับที่ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  2,370,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม  2,370,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  2,070,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการฝึกอบรมและจัดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน  800,000 บาท 
  กีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน การจัด
อบรมกีฬา, ฝึกสอน เข้าค่ายกีฬาเยาวชน การเก็บตัวนักกีฬา โดย
จ่ายเป็นค่ายานพาหนะและเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่
ระลึก ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง    ค่าวัสดุ ค่าวิทยาการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น แยกเป็น 
1.โครงการอบรมเทนนิสภาคฤดูร้อน จ านวน 20,000 บาท 
2.โครงการอบรมกีฬาซอฟท์เทนนิส  จ านวน 30,000 บาท  
3.โครงการจัดส่งนักกีฬา ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ในการแข่งขันกีฬาสากล
กีฬาพ้ืนบ้าน จ านวน 480,000 บาท โดยเข้าร่วมแข่งขันเป็นรายครั้ง 
4. โครงการอบรมเรือใบให้กับเด็กและเยาวชน จ านวน 80,000 บาท 
5. โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล จ านวน 50,000 บาท 
6. โครงการเข้าค่ายกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชนจ านวน 40,000 บาท 
7 . โค ร งก ารอ บ รม กี ฬ าว่ า ย น้ า ส าห รั บ เด็ ก แ ล ะ เย าวช น              
จ านวน 100,000 บาท  
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(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่  3      
การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการปราบปรามและบ าบัด
ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้
ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า หน้าที่ 133  โครงการล าดับที่ 
14)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

  โครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลงส าหรับเยาวชนและ จ านวน  270,000 บาท 
  ประชาชนทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลง
ส าหรับเยาวชนและประชาชน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       
ที่จ าเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ  อนามั ยขั้ นพื้ น ฐานให้ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน       
หน้าที่ 56 โครงการล าดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด จ านวน  1,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันรายครั้งตลอดปีงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ   ที่จ าเป็นในการจัดการแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล 
เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง 
ค่ า น้ า ดื่ ม  ค่ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร จั ด ก า ร แ ข่ ง ขั น                
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน แยกเป็น 
1. โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน จ านวน 750,000 
บาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นรายครั้ง 
2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สานสัมพันธ์ จ านวน 250,000. บาท 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันการปราบปรามและ
บ าบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 4 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการ
กีฬาให้ทุกชุมชนได้มีการเล่นกีฬาเป็นประจ า หน้าที่ 133 โครงการ
ล าดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล 
ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
ส าหรับชุมชน โรงเรียนกลุ่มชมรมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  รวม  170,000 บาท 
 งบเงนิอุดหนุน  รวม  170,000 บาท 
  เงินอุดหนุน  รวม  170,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน  170,000 บาท 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสัตหีบ 
(1) เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระพุทธ
สิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์และงานประจ าปีจังหวัดชลบุรีประจ าปี 
พ .ศ .2558 ให้ แก่  ที่ ท าการปกครองอ า เภอสัตหี บ  จ านวน      
150,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 2 ส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้าที่  46      
โครงการล าดับที่ 13) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ “ทั้งนี้ จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 
(2) เพื่ออุดหนุนโครงการประเพณีวิ่งควาย ให้แก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอสัตหีบ จ านวน 20,000   บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
พ.ศ.2558-2560  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้าที่  46 โครงการล าดับที่ 12) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนากา ร         
“ทั้ งนี้  จ ะด า เนิ น ก าร ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดแล้ว” 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวม  196,000 บาท 
 งบด าเนินงาน  รวม  100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  รวม  100,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  หน้าที่ 156  โครงการล าดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  งบลงทุน  รวม  96,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  รวม  96,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน  96,000 บาท 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจ้ างเหมาจัดท าป้ ายประชาสัมพั นธ์สถานที่        
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ และอ าเภอ     
สั ต หี บ  โด ย เป็ น โค รงส แ ต น เล ส  ห ลั งค ามุ งด้ ว ย เม ทั ล ซี ส              
แผ่นป้ายอะคิวลิคอิงค์  สติกเกอร์ทั้ง 2 ด้าน โดยมีขนาดความสูงของ
ป้ายจากพื้นถึงหลังคา  2 เมตร ฝังลึกในดินบนพื้นคอนกรีต          
40 เซนติ เมตร ขนาดของแผ่นป้ าย 150 X 150 เซนติ เมตร      
จ านวน 3 ป้าย พร้อมติดตั้ง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้าง
เครือข่ายที่เอื้อต่อการให้บริการประชาชน  หน้าที่ 156 โครงการ
ล าดับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง    รวม   8,968,560 บาท 
 หมวดงบกลาง  รวม  8,698,560  บาท 
  งบกลาง   รวม  5,692,000  บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน  1,100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา
ส านักงานประกันสังคมก าหนดตามหนังสือ ชบ 0030.1/ว.114      
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ จ านวน  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริม
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน หน้าที่ 48 โครงการ
ล าดับที่ 5 )ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  เงินส ารองจ่าย จ านวน  2,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลในกรณี
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่ วงหน้ าซึ่ งตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   ข้อ 19 
โดยงบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีที่จ า
เป็นได้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง 

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน  2,092,000 บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน  100,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แผ่นป้ายสัญญาณจราจร แผงเหล็กกั้น
ถนนสีจราจรชนิดไม่สะท้อนแสง หลอดไฟฮาโรเจนส าหรับใช้กับ
สัญญาณไฟจราจร รวมทั้งค่าจ้างเหมาทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์
โมพลาสติก เช่น เส้นแบ่งครึ่งถนน เส้นทะแยงทางแยก เส้นแนวหยุด 
เส้นทางข้ามทางม้าลาย จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  เงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าท าศพของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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  เงินสมทบหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน  1,742,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของเทศบาล
ต าบลเขตรอุดมศักดิ์ ตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขที่ก าหนด (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1110 ลงวันที่        
3 เมษายน 2550) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ านวน  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ และเครือข่าย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต าบล (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมนุษย์ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆหน้าที่ 48  โครงการ
ล าดับที่ 6) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  บ าเหน็จ/บ านาญ  รวม   3,276,560 บาท 
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน  3,094,920 บาท 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายฯ โดยก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาล และเมืองพัทยาในอัตราร้อยละ 
2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี 
ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป  โดยปี พ.ศ.2557 ได้ตั้งประมาณการ
รายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000,000  
บาท  โดยเป็นเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป 154,746,000 
บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท   0808.2/ว 
2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง 

  เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบ านาญ จ านวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้ผู้มีสิทธิได้รับ ในกรณีที่ผู้รับบ านาญได้
ถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน  131,640 บาท 
เพื่ อจ่ ายเป็น เงินบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนให้แก่
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับบ าเหน็จตามเบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง 

 


