รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
อําเภอ ถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท จายจากรายได,จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป/น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม 16,557,020 บาท
งบบุคลากร
รวม 8,050,920 บาท
เงินเดือน (ฝ8ายการเมือง)
รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
756,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
รองนายกเทศมนตรี จํ า นวน 2 อั ต ราตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และ
ประโยชน.ต อบแทนอยางอื่ นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก(ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
240,000 บาท
เพื่ อ จายเปนเงิ น คาตอบแทนประจํ า ตํ า แหนงของ
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วย
เงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน.ตอบแทนอยางอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่
ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่
ดํ า รงตํ า แหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิ กสภา
เ ท ศ บ า ล เ ล ข า นุ ก า ร น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ที่ ป รึ ก ษ า
นายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก(ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได(

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จํานวน

เพื่ อ จายเปนเงิ น คาตอบแทนพิ เ ศษของนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตรา รองนายกเทศมนตรี จํานวน2 อัตรา ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด( ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น
คาตอบแทนและประโยชน. ตอบแทนอยางอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดํารง
ตําแหนงประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหนง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายก เทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2547 และแก(ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจายจาก
เงินรายได(
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค.การ
จํานวน
บริหารสวนตําบล
เพื่ อ จายเปนเงิ น คาตอบแทนรายเดื อ นของเลขานุ ก าร
นายกเทศมนตรี จํ า นวน 1 อั ต รา และที่ ป รึ ก ษา
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี จํ า น ว น 1อั ต ร า ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และ
ประโยชน.ต อบแทนอยางอื่ นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหนงประธานสภา
เทศบาล
สมาชิ ก สภาเทศบาลที่ ดํ า รงตํ า แหนงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงิน
คาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก(ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค.กรปกครองสวนท(องถิ่น
จํานวน
เพื่ อ จายเปนเงิ น คาตอบแทนรายเดื อ นของสมาชิ ก สภา
เทศบาลตําบลศรีสุนทร จํานวน 12 อัตรา
- ประธานสภาเทศบาล เปนเงิน 198,000.- บาท
- รองประธานสภาเทศบาล เปนเงิน 162,000.- บาท
- สมาชิกสภา จํานวน 10 อัตรา เปนเงิน 1,260,000.- บาท
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาด( ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น
คาตอบแทน และประโยชน. ต อบแทนอยางอื่ น ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง

240,000 บาท

216,000 บาท

1,620,000 บาท

ตําแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจายเงิ น คาเบี้ ย ประชุ ม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
2547 และแก(ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ตั้งจายจาก
เงินรายได(
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)

รวม

4,978,920 บาท

จํานวน

2,044,620 บาท

จํานวน

232,740 บาท

เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู(บริหาร เงินประจํา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบกําหนดให(เบิกจายได(
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาจ(างลูกจ(างประจํา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจ(างและเงินเลื่อนขั้นเงินคาจ(างประจําป?ให(
ลูกจ(างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได(

109,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป?ให(
พนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข(าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
และลูกจ(างประจําของสวนราชการพ.ศ.2548 เงินตอบแทน
พิเศษของพนักงาน ผู(ได(รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ.การ
ให(พนักงานลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(างของเทศบาล
ได( รั บ เงิ น เพิ่ มการครองชี พชั่ ว คราว และเงิ น เพิ่ มตามวุ ฒิ
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ ง
หลักเกณฑ.และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่
ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวา
คุณวุฒินั้นเปนคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหนง ที่ได(รับแตงตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได(

150,720 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ(างประจํา
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(าง ตั้งจายจากเงิน
รายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.แกองค.กรปกครองสวน
ท(องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.
แก อปท. ตามที่ได(รับแตงตั้ง เชนคณะกรรมการพิจารณา
ผล คณะกรรมการเปIดซอง คณะกรรมการประเมินผลงาน
ตางๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ(าง คณะกรรมการตรวจการ
จ(างและผู( ควบคุมงานกอสร( าง ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท
0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และเพื่อจาย
เปนเงิ น ประโยชน. ต อบแทนอื่ น สํ า หรั บ พนั กงานเทศบาล
ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง เปนกรณีพิเศษ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาเชาบ(าน
เพื่ อ จายเปนคาเชาบ( า นพั กให( พ นั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ
เบิกจายได(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยคาเชา
บ(านของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

51,000 บาท

จํานวน

1,589,880 บาท

จํานวน

800,760 บาท

รวม
รวม

7,820,000 บาท
2,270,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แกพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจํา นายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด( ว ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาบุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงิน
รายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลู ก จ( า งประจํ า นายกเทศมนตรี ไ ด( รั บ การ
ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข(าราชการสวน
ท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาจ( า งเหมาบริ การ คาเชาทรั พย. สิ น
คาใช(จายในการทําประกันภัยรถยนต.ราชการ คาจัดทํา
รายงานกิจการประจําป? คาบอกรับวารสารหรือเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆ คาจ(างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล คาจั ดทําสื่อประชาสัมพันธ. คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน คาเย็บหนังสือ
หรือเข(าปกหนังสือ คาติดตั้งและแก(ไขระบบกระแสไฟฟMา
และโทรศัพท. คาซักฟอก คาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรองในการต(อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจาย
เปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ.เอกสาร
คารับรองและพิธีการเกี่ยวกับการฝQกอบรมโครงการตาง ๆ
คาใช(จ ายเกี่ ยวเนื่ องในการเลี้ยงรั บรอง รวมทั้งคาบริการ
ด(วยและคาใช(จายอื่น ๆ ซึ่งจําเปนต(องจายที่เกี่ยวกับการ
รั บ รองเพื่ อ เปนคารั บ รองในการต( อ นรั บ บุ ค คลหรื อ คณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน และเจ(าหน(าที่ที่เกี่ยวข(อง ซึ่งรวมต(อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท(องถิ่น เพื่อจายเปน
คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช(ในการเลี้ยงรับรองและ
คาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต(องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม -คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค.กรปกครองสวนท(องถิ่น)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม
จํานวน

2,635,000 บาท
500,000 บาท

จํานวน

115,000 บาท

-พิธีเปIดอาคารตางๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช( จ ายในการเดิ น ทางไปราชการทั้ ง ในและนอก
ราชอาณาจักร เพื่ อจายเปนคาอบรม คาเบี้ย เลี้ ย ง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ให( แก คณะผู(บริห าร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ที่มีความ
จําเปนต(องเดินทางไปติดตอราชการหรือมีการโอนย(ายหรือ
เข(ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
คาใช(จายในการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู(แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท(องถิ่นและผู(บริหาร
ท(องถิ่น กรณีครบวาระ หรือมีตําแหนงวางลง ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
คาใช(จายอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม( กระเช(าดอกไม( พวง
มาลา และแจกันดอกไม( เพื่อมอบให(บุคคลผู(มีเกียรติตาง ๆ
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาชดใช(
คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ตั้งจายจากเงินรายได(
โครงการจัดกิจกรรมวันท(องถิ่นไทย
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการจัดกิจกรรมวันท(องถิ่นไทย (18
มี.ค 2557)ได(แก คาดอกไม( ธูป เทียน พวงมาลา คาตกแตง
สถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ(างเหมา
บริการ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใช(จายตาม
โครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทาง 1 โครงการที่ 6 หน(า 95
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
เ พื่ อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช( จ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชน.และอื่นๆ ที่เกี่ยวข(องเนื่องในวันเทศบาล
(24 เม.ย. 2557) ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทาง 1 โครงการที่ 5 หน(า 94

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ (5 ธันวา
มหาราช)
เพื่อจายเปนคาจ(างเหมาบริการในการจัดทําโครงการ คา
ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาเชาเวทีเครื่องขยายเสียง
พร(อมติดตั้ง คาตกแตงเวที คาจ(างเหมาตกแตงพระบรม
ฉายาลั กษณ. คาวั ส ดุ ในการจั ด เวที คาพลุ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุตางๆสําหรับใช(ในงาน
พิธี และคาใช(จายอื่นๆตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้ง
จายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557
- 2559)ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการที่ 3 หน(า 94
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
เพื่อจายเปนคาใช(จายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทาง 1 โครงการที่ 2 หน(า 9
โครงการเทิดพระเกียรติพระแมแหงแผนดิน (12 สิงหามหา
ราชินี)
เพื่อจายเปนคาจ(างเหมาบริการในการจัดทําโครงการ คา
ของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล คาเชาเวทีเครื่อง
ขยายเสียงพร(อมติดตั้ง คาตกแตงเวที คาจ(างเหมาตกแตง
พระบรมฉายาลั ก ษณ. คาวั ส ดุ ใ นการตกแตงเวที คาพลุ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุตางๆสําหรับ
ใช(ในงานพิธี และคาใช(จายอื่นๆตามโครงการที่เทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 1 โครงการ
ที่ 4 หน(า 94
โครงการฝQกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู(และ
ประสิทธิภาพการทํางานให(แกคณะผู(บริหารท(องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างเทศบาล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ. คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะและคาใช(จาย
อื่นๆ ในการฝQกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ
ตามโครงการที่ เทศบาลกํา หนด ตั้งจายจากเงิ นรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 4 โครงการที่ 3 หน(า 103

จํานวน

255,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

255,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

โครงการฝQกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู(และ
ประสิทธิภาพการทํางานให(แกคณะผู(บริหารท(องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร วัส ดุอุปกรณ. คาเชา
สถานที่ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คายานพาหนะและคาใช(จายอื่นๆ ในการฝQกอบรมและ
ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศตามโครงการที่เทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 4 โครงการ
ที่ 2 หน(า 103
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย.สิน เพื่อให(
สามารถใช( ง านได( ต ามปกติ (กรณี ว งเงิ น ไมเกิ น 5,000.บาท) เชน คาซอมแซมทรั พ ย. สิ น ครุ ภั ณ ฑ. ต างๆ คา
บํารุงรักษาทรัพย.สิน เปนต(น ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ ดินสอ
ปากกา ไม(บรรทัด ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ. สิ่งพิมพ.ที่ได(
จากการซื้อหรือจ(างพิมพ. กุญแจ น้ําดื่ม โตUะตางๆ ตู(ตางๆ
เก(าอี้ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ. ไฟฟMา
สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุงานบ(านงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ(านงานครัว เชน ไม(กวาด แปรง
เขง สบู ผงซั ก ฟอก น้ํ า ยาดั บ กลิ่ น ฯลฯ ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
วัสดุกอสร(าง
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ก อสร( า งตางๆ ในการซอมแซม
สิ่ ง กอสร( า ง เชน ไม( ต างๆ ทิ น เนอร. สี ปู น หิ น ทราย อิ ฐ
ตะปู เหล็กเส(น ทอน้ําประปา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่ อจายเปนคาจั ด ซื้ อวั ส ดุย านพาหนะและขนสง เชน
แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ํากลั่น ไขควง น็อตและสกรู
อะไหลรถยนต. รถจักรยานยนต. และอื่นๆ ที่จําเปน
ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

1,250,000 บาท
160,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่ อจายเปนคาวั สดุ เ ชื้อเพลิ งและหลอลื่น สํ าหรับ รถยนต.
ราชการ รถจักรยานยนต. และเครื่องมือเครื่องใช(ที่ต(องใช(
น้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเ ซล น้ํามันเบนซิน น้ํามั น
แกUสโชฮอล 91,95 น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่ อจายเปนคาวั ส ดุโ ฆษณาและเผยแพร เชน คาปM า ย
ประกาศ ประชาสัมพันธ. แผนปMาย พูกันและสี รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได(จากการล(าง อัด ขยาย วีดีโอเทป แผนซีดี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุที่ใช(กับเครื่องคอมพิวเตอร. เชน แผน
หรือจานบันทึกข(อมูล หัวพิมพ.หรือแถบพิมพ. ตลับผงหมึก
กระดาษตอเนื่อง แผนกรองแสง สายเคเบิล Light Pen
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟMา
เพื่ อจายเปนคาไฟฟM าภายในสํ า นักงานเทศบาล ศาลา
อเนกประสงค.ตามหมูบ(านตางๆ และอาคารที่เปนทรัพย.สิน
ของเทศบาล รวมถึงคาไฟฟM าลํ าโพงเสีย งตามสายของ
เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบริการโทรศัพท.
เพื่อจายเปนคาโทรศั พท. ภายในสํานั กงานเทศบาล คา
โทรศัพท.เคลื่อนที่เลขหมายตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของผู( บ ริ ห ารและประธานสภาเทศบาล ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใช(จายเกี่ยวกับการใช(ระบบอินเตอร.เน็ต คา
โทรสาร คาสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งคาใช(จายเพื่อให(ได(ใช(บริการ
ดังกลาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
คาครุภัณฑA
ครุภัณฑ.สํานักงาน
จัดจ(างทําชั้นวางแฟMม
เพื่อจายเปนคาจัดจ(างทําชั้นวางแฟMม สําหรับในห(องทํางาน
ของสํานักปลัด และ ห(องเลขานุการนายกเทศมนตรี

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

1,675,000 บาท
1,600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

646,100 บาท
416,100 บาท
60,000 บาท

(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รบ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่และองค.กร สร(างภาพลักษณ.และ
ความพึงพอใจตอหนวยงาน ตั้งจายจากเงินรายได( นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 3 โครงการที่ 7 หน(าที่ 96
จัดซื้อตู(กระจกแบบบานเลื่อน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซ(อตู(กระจกบานเลื่อน จํานวน 1 ตู(
สําหรับเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข(องกับการประชุมในห(อง
ประชุมสภาเทศบาล(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ.ของสํ านักงบประมาณ เพื่อถื อ
ปฏิ บั ติใ ห( เ ปนไปตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 17 หน(าที่ 95
จัดซื้อตู(เหล็กเก็บเอกสาร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู(เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู( เพื่อใช(
จัดเก็บเอกสารของสํานักปลัดเทศบาล(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22

7,000 บาท

10,000 บาท

มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3. ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับสามารถจัดเก็บเอกสารได(
อยางเปนระเบียบร(อย และหาได(งายขึ้น ตั้งจายจาเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557- 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 4 หน(าที่ 93
จัดซื้อตู(เอกสารไมน(อยกวา 4 ลิ้นชัก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู(เอกสารไมน(อยกวา 4 ลิ้นชัก จํานวน
2 ตู( เพื่อใช(จัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติตาง ๆ ของงาน
การเจ(าหน(าที่ สํา นักปลัดเทศบาล (เปนครุ ภัณฑ.ที่ไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 5 หน(าที่ 93
จัดซื้อโตUะหมูบูชา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตUะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด สําหรับใช(
จุด ธู ปเที ย นบู ช าพระพุทธรูปในห(องประชุ มสภา (เปน
ครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของ
สํานักงบประมาณ เพื่ อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้

15,000 บาท

10,000 บาท

1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 1 หน(าที่ 93
ครุภัณฑ.การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแรงดันสูง ขนาดแรงดัน
ไมน(อยกวา 140 บาร. จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช(ฉีดล(าง
ทําความสะอาดพื้นถนนบริเวณสํานักงาน รถยนต.ราชการ
เครื่องจักรกลตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
(เปนครุ ภั ณฑ. ที่มีป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ.
ของสํานักงบประมาณ แตเทศบาลมีความต(องการขนาด/
คุณลักษณะและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุ ภั ณ ฑ.
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจาก
ครุ ภั ณ ฑ. ดั ง กลาวมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะแกการใช( ง าน
มากกวา
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่และองค.กร สร(างภาพลักษณ.และ
ความพึงพอใจตอหนวยงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 16
หน(า 95
ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร. ขนาด
ไมน(อยกวา 3,000 ANSL Lumens จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใช(ฉายวีดีทัศน. การประชาสัมพันธ.งานของเทศบาล
และงานอื่ น ๆ ในห(องประชุ มสภาเทศบาล (ตามราคา

35,000 บาท

32,900 บาท

มาตรฐานครุภัณฑ. ของสํานักงบประมาณ 2556)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูสภาพชํารุด ไม
สามารถใช(งานได(
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 6 หน(า 93
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
จัดซื้อคอมพิวเตอร.สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร. สํ า หรั บ งาน
สํานักงาน (จอขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน(อยกวา 209 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
* มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 500 GB หรือมี Solid State Disk
ขนาดความจุไมน(อยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
* DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1
หนวย (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 7
หน(า 96

28,000 บาท

ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750VA
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 -2559 )
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 15 หน(า 98
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต

3,400 บาท

จํานวน

7,200 บาท

จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน(อยกวา 20 นิ้ว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด
ไมน(อยกวา 20 นิ้ว จํานวน 2 จอ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีขนาดไมน(อยกวา 20 นิ้ว
* รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน(อยกวา 1,600 x
900 Pixel
* มี Refresh Rate ไมน(อยกวา 60 Hz
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน

ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 -2559 )
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 14 หน(า 95
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด (เปนครุภัณฑ.ที่ไม
มี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 7 หน(า 96 ทั้งนี้จะ
เ บิ ก จ า ย ต อ เ มื่ อ ไ ด( รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ. เพื่อให(
สามารถใช( ง านได( ต ามปกติ (กรณี ที่ มีว งเงิ น เกิ น 5,000.บาท)
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
รวม
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ(านพัก
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสํานักงานเทศบาลหลังเกา
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในโครงการติ ด ตั้ ง กั น สาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลหลังเกา

7,600 บาท

200,000 บาท

230,000 บาท
160,000 บาท

1.วัตถุประสงค. เพื่อปMองกันทรัพย.สินตางๆ ของเทศบาล
ไมให(เสียหาย
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูในสภาพชํารุด
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ไมทําให(น้ํารั่วซืม ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 9 หน(า 96
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสร(าง ตั้งจายจากเงินรายได( (รายจายเพื่อให(สามารถ
ใช(งานได(ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000.- บาท)
งบรายจายอื่น
รวม
รายจายอื่น
รวม
รายจายอื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจ(างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู(รับบริการของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559)ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 2 โครงการที่ 1
หน(า 92
................................................................

70,000 บาท

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใช,สอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําฐานข(อมูลชุมชน
จํานวน
เพื่อเปนคาใช(จายในการดําเนินโครงการจัดทําฐานข(อมูล
ชุมชน เชนคาวัสดุอุปกรณ. คาปMายประชาสัมพันธ. และ
คาใช(จายอื่นๆที่เกี่ยวข(อง ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทาง 5 โครงการที่ 2 หน(า 102
.............................................................

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป?ให(
พนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการคลองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิให(แกพนักงานเทศบาล จํานวน หรืออื่นๆ เพื่อจาย
เปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาด( ว ยการเบิ ก จายเงิ น
คาตอบแทนนอกเหนื อจากเงิ น เดื อนของข( า ราชการและ
ลูกจ(างประจําของสวนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบแทน
พิเศษของพนักงานผู(ได(รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ.การ
ให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(างของเทศบาล
ได( รั บ เงิ น เพิ่ มการครองชี พชั่ ว คราว และเงิ น เพิ่ มตามวุ ฒิ
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ ง
หลักเกณฑ.และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนที่
ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการพลเรือน
(ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวา
คุณวุฒินั้นเปนคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได(รับแตงตั้ง
ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู(บริหาร เงินประจํา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบกําหนดให(เบิกจายได(
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาจ(างลูกจ(างประจํา
เพื่อจายเปนคาจ(างและเงินเลื่อนขั้นเงินคาจ(างประจําป?ให(
ลูกจ(างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ(างประจํา
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,776,130
3,042,130
3,042,130
1,528,860

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

214,560 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

340,320 บาท

จํานวน

12,790 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(า ง ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.แกองค.กรปกครองสวน
ท(องถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.
แก อปท. ตามที่ได(รับแตงตั้ง เชน คณะกรรมการพิจารณา
ผล คณะกรรมการเปIดซอง คณะกรรมการประเมินผลงาน
ตางๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ(าง คณะกรรมการตรวจการ
จ(างและผู(ควบคุมงานกอสร(าง ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แก พนักงานเทศบาล ลูกจ(าง และพนักงานจ(าง ที่ต(องมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอก
เวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาเชาบ(าน
เพื่ อ จายเปนคาเชาบ( า นพั กให( พ นั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ
เบิกจายได(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยคาเชา
บ(านของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แกพนักงาน
เทศบาลและลู ก จ( า งประจํ า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด( รั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจําที่มีสิทธิได(รับการชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(

จํานวน

598,320 บาท

จํานวน

305,280 บาท

รวม
รวม

2,645,000 บาท
161,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

51,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่ อจายเปนคาธรรมเนีย มและคาลงทะเบี ย น คาเย็ บ
หนังสือหรือเข(าปกหนังสือคาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ
คาจ( า งเหมาบริ การ คาเชาเครื่ องถายเอกสาร คาเชา
ทรัพย.สินคาจ(างเหมาโฆษณาและเผยแพร คาติดตั้งไฟฟMา
ประปา และโทรศัพท. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
คาใช( จ ายในการเดิ น ทางไปราชการทั้ ง ในและนอก
ราชอาณาจักร เพื่ อจายเปนคาอบรม คาเบี้ย เลี้ ย ง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ให( แก คณะผู(บริห าร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ที่มีความ
จําเปนต(องเดินทางไปติดตอราชการหรือมีการโอนย(ายหรือ
เข(ารับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย.สิน
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงและพัฒนาข(อมูลการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย.สิน ตั้งจายจากเงินรายได( นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559 )ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 4 หน(า 98 ลําดับที่ 1
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย.สินที่ชํารุด
เชน โตU ะ เก(า อี้ ตู( เครื่ องคอมพิ ว เตอร. ยานพาหนะ ฯลฯ
ของกองคลั ง ให( อ ยู ในสภาพที่ ใ ช( ง านได( ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่ อจายเปนคาซื้ อวั สดุ ตางๆ ที่ ใช( ในการปฏิบั ติงานใน
สํ า นั กงาน เชน กระดาษ หมึ ก ดิ น สอ ปากกาไม( บ รรทั ด
ยางลบ กระดาษไข แฟM ม ลวดเย็ บ กระดาษ หนั ง สื อ
วารสาร น้ําดื่มสะอาด โตUะตางๆ ตู(ตางๆ เก(าอี้ตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ. ไฟฟMา
สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(

รวม
จํานวน

2,130,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

202,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก
ยางใน รถยนต. อะไหลรถยนต. รถจักรยานยนต. และอื่นๆ ที่
จํ า เปนในการบํ า รุ ง รั ก ษาและซอมแซม ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับ
รถยนต.สวนกลาง รถจักรยานยนต. และเครื่องมือเครื่องใช(ที่
ต(องใช(น้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเบนซินแกUสโซฮอล 95
น้ํามันเบนซิน แกUสโซฮอล 91 น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาปMายประกาศ ฟIลม.ถายรูป สีน้ําพลาสติก สี
น้ํามัน ฯลฯ เพื่อประโยชน.ในการวางระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย.สิน เพื่อเปนประโยชน.ในการหารายได(จาก
การจัดเก็บภาษีของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
เพื่ อจายเปนคาวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร. เชน ตลั บ ผงหมึ ก
แปMนพิมพ. หรือจานบันทึกข(อมูล เทปบันทึกข(อมูล หัวพิมพ.
หรือแถบพิมพ.สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร. กระดาษตอเนื่อง
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท.
เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องโทรศัพท.หรือคาใช(บริการโทรศัพท.
ในการติดตอราชการ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบริการไปรษณีย.
เพื่อจายเปน คาไปรษณีย. คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาบริการทางด(านโทรคมนาคม เชน คาใช(จาย
เกี่ ย วกั บ การใช( ร ะบบอิ น เตอร. เ น็ ต ฯลฯ ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
งบลงทุน
คาครุภัณฑA
ครุภัณฑ.สํานักงาน
จัดซื้อตู(เหล็ก 4 ชั้น แบบล(อเลื่อน จํานวน 4 ตู(

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม
จํานวน

152,000 บาท
12,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

89,000 บาท
89,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู(เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อ
ถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน. ที่ เ ทศบาลจะได( รั บ ทํ า ให( มีค วามสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตั้งจายจาเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่
19 หน(าที่ 3
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
เครื่องคอมพิวเตอร.สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาจั ด ซื้อเครื่องคอมพิว เตอร. สํา หรับ งาน
สํานักงาน (จอขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน(อยกวา 209 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
* มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 500 GB หรือมี Solid State Disk
ขนาดความจุไมน(อยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
* DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1
หนวย(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
ในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)

28,000 บาท

ตามเกณฑ. ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน(า 92
ลําดับที่ 13
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750VA
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
* สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา 15 นาที
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.
2557 - 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน(า 92 ลําดับที่ 13
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต

3,400 บาท

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด (เปนครุภัณฑ.ที่ไม
มี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน(า 92
ลําดับที่ 13 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร. ระดับ
จังหวัดภูเก็ต
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.เครื่องใช(
สํานักงานที่ชํารุด เชน ยานพาหนะ เครื่องถายเอกสาร
คอมพิวเตอร. เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ของกองคลังให(อยูใน
สภาพที่ ใ ช( ง านได( (รายจายเพื่ อ ให( ส ามารถใช( ง านได(
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000.- บาท ) ตั้งจายจากเงิน
รายได(
..........................................................

7,600 บาท

30,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปCองกันภัยฝ8ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการสายตรวจประจําตําบล และดูแลรักษาความสงบ
เรียบร(อยในกิจกรรม สถานที่ และชวงเทศกาลตางๆ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการตามโครงการสาย
ตรวจประจํ า ตํ า บลและดู แ ลรั ก ษาความสงบเรี ย บร( อ ย
กิจกรรม สถานที่ และชวงเทศกาลตางๆตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาลตําบลศรี
สุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลําดับที่
3 หน(า 67
โครงการปMองกันและรณรงค.ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ป?ใหม
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การตามโครงการ
รณรงค.ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป?ใหมตั้งจายจาก
เงินรายได( และปรากฏในแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร (2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5
ลําดับที่ 4 หน(า 68
โครงการปMองกันและรณรงค.ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต.
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การตามโครงการ
รณรงค.ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต. ตั้งจาย
จากเงิ น รายได( นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? ของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร (2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5
ลําดับที่ 5 หน(า 68

รวม
รวม
รวม
จํานวน

รวม

2,601,400
1,420,000
150,000
150,000

บาท
บาท
บาท
บาท

570,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

โครงการฝQกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกปMองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การตามโครงการ
ฝQกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย.อปพร.เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตั้ง
จายจากเงิ น รายได( นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? ของ
เทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร (2557-2559)ยุ ท ธศาสตร. ที่ 4
แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 2 หน(า 67
โครงการฝQกอบรมอาสาสมัครปMองกันภัยฝ•ายพลเรือน (อปพร.)
ชุดใหม
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การตามโครงการ
ฝQ กอบรมให( ความรู( แ กประชาชนที่ มี จิ ต สาธารณะในการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือสังคม ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพั ฒ นาสามป? ของเทศบาลตํ า บลศรี สุ น ทร (25572559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลําดับ 1 หน(า 67
โครงการรณรงค.ปMองกันและแก(ไขป€ญหายาเสพติด
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การตามโครงการ
รณรงค.ปMองกันและแก(ไขป€ญหายาเสพติด ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพั ฒนาสามป?ของเทศบาลตํ าบลศรี
สุนทร (2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 6 ลําดับที่
3 หน(า 71
คาวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ใ นการซอมแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
ยานพาหนะ เชน กรวยจราจร แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หลอดไฟ ตลับลูกป•น สายไมล. หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดฝQก
อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด(วย หมวก เสื้อ
กางเกง เข็มขัด รองเท(า รวมทั้งบัตร
ประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร เข็มเครื่องหมาย ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได(
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพร(อมติดตั้งอุปกรณ.ในการดับเพลิงใน
เขตตําบลศรีสุนทรและสถานีดับเพลิง คาจัดซื้อสายสูบน้ํา
ดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง ข(อตอสงน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

700,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท

งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑA
รวม
ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน ๑ คัน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน 1 คัน ขนาด
ไมน(อยกวา 120 มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดต(องไมน(อยกวา 120 ซีซี.
ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 2 หน(า
93(ตั้ ง จายตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ))
ครุภัณฑ.กอสร(าง
จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต. จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต. จํานวน 1 เครื่อง(ไม
มีกําหนดไว(ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ. จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท(องถิ่น) โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในงานปMองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
2. เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากงานปMองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ต(องใช(อาศัยความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : เกิดความรวดเร็วในการ
ติดตอประสานงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 10
หน(า 69
ครุภัณฑ.เครื่องดับเพลิง
จัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง) ชุดละ
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๒ ชุด (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม

1,181,400 บาท
181,400 บาท
46,400 บาท

35,000 บาท

100,000 บาท

ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ.
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : เกิดความรวดเร็วในการ
ปฎิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 8 หน(า
69
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
รวม
อาคารตาง ๆ
โครงการกอสร(างสถานีรถดับเพลิง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสร(างสถานีรถดับเพลิงเพื่อใช(
เปนสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ.ที่ใช(ในการดับเพลิง
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 7 หน(า
69
...........................................................

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
1.พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร(อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป? เปนเงิน 558,870 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได(
2.พนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา พร(อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป? 543,792 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว เงินประจําตําแหนงอื่นๆ แกพนักงานเทศบาล
เปนเงิน 30,480 .- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข(อง
ตั้งจายจากเงินรายได(
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว เงินประจําตําแหนงอื่นๆ แกพนักงานครูเทศบาล
เปนเงิน 59,280.- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข(อง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ
3,500 บาท แกพนักงานครูเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินอื่ นๆ ให( แกพนักงานจ(า ง
จํานวน 13 อัตรา
1.พนักงานจ(าง จํานวน 12 อัตรา เปนเงิน 1,064,640 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได(
2.พนักงานจ(าง จํานวน 1 อัตรา (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) เปนเงิน 72,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
หรือเงินอื่นให(แกพนักงานจ(าง จํานวน 16 อัตรา เปนเงิน
717,360 ตั้งจายจากเงินรายได(
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
หรือเงินอื่นให(แกพนักงานจ(าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 35,400 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

รวม 17,097,580 บาท
รวม 3,124,420 บาท
รวม 3,124,420 บาท
จํานวน 1,102,660 บาท

จํานวน

89,760 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

1,137,240 บาท

จํานวน

752,760 บาท

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาเชาบ(าน
เพื่ อ จายเปนคาเชาบ( า นพั กให( พ นั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ
เบิกจายได(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยคาเชา
บ(านของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แกพนักงาน
เทศบาลและลู ก จ( า งประจํ า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด( รั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจํา ที่มีสิทธิได(รับการชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่ อจายเปน คาจ( า งถายเอกสาร คาธรรมเนี ย มและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ(างเหมาบริการ คาบอกรับวารสาร
หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ คาซักฟอก คาเย็บเอกสาร
เข(าเลม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชาทรัพย.สิน คาจ(าง
ทําความสะอาด คาจ(างยาม คาจ(างทําความสะอาดสระวาย
น้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการเดิ น ทางไปราชการทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(

รวม
รวม
จํานวน

6,405,260 บาท
201,200 บาท
100,000 บาท

จํานวน

31,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

3,216,000 บาท
450,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

โครงการเข(าคายภาคฤดูร(อน
เพื่อดําเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเข(าคายคอมพิวเตอร.
กิ จ กรรมเข( า คายภาษาอั ง กฤษ กิ จ กรรมเข( า คายกี ฬ า
กิ จ กรรมเข( า คายศิ ล ปะ กิ จ กรรมคายนาฎศิ ล ป‡ กิ จ กรรม
บรรพชาสามเณร กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย
จายเปน คาเอกสารและสื่อ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทน คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาทรัพย.สิน คาโล คาของขวัญของรางวัล คา
เกียรติบัตร คาอุปกรณ. คาวัสดุ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข(องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 8 หน(า 49
โครงการเข(ารวมกิจกรรมวิชาการของกรมสงเสริมการปกครอง
ท(องถิ่น
เพื่อจายเปน คาเบี้ย เลี้ย ง คาที่พัก คาพาหนะ คาปMา ย
ประชาสั มพั นธ. ฯลฯ และคาใช(จ ายอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วข( องกั บ
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 2
หน(า 53
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาเกียรติ
บัตร คาอุปกรณ.จัดบอร.ดวิชาการ คาอุปกรณ.สําหรับการ
เตรี ย มการแขงขั น คาของขวั ญ ของรางวั ล ฯลฯ และ
คาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557 –2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 14 หน(า 51
โครงการจัดงานวันพอและวันแมแหงชาติ
เพื่อจายเปน คาดอกมะลิ คาดอกไม( ธูป เทียน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาซื้อพวงมาลัย คาเกียรติบัตร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได( (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00211 )
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 4 หน(า 48
โครงการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
การศึกษา
เพื่ อจายเปน คาตอบแทนวิ ทยากร คาเชาสถานที่ คา
เอกสารประกอบการอบรม คาปM า ยประชาสั ม พั น ธ.
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจากเงิน

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รายได( นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 2 หน(า 53
โครงการเด็กไทยใสใจโภชนาการ
เพื่ อจายเปน คาวั ส ดุ อุ ป กรณ. สํ า หรั บ ดํ า เนิ น การตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่
18 หน(า 52
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข(าพรรษา
เพื่อจายเปน คาเที ยนพรรษา คาดอกไม( ธูป เทียน คา
ชุดสังฑทาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปMายประชาสัมพันธ.
ฯลฯ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.25572559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 20 หน(า
โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา
ดูงานแหลงเรียนรู(
เพื่ อ จายเปน คาธรรมเนี ย ม คาอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
คาอาหาร คาพาหนะ คาปMายประชาสัมพันธ. ฯลฯ และ
คาใช( จ ายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข( องกั บโครงการ ตั้ งจายจากเงิ น
รายได( ปรากฏในแผนพั ฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 21 หน(า 21
โครงการประกวดมารยาทไทย
เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากรอบรมแกครู คาของขวัญ
ของรางวั ล ฯลฯ ตั้ ง จายจากเงิ น รายได( นํ า มาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 หน(า 48
โครงการประชุมผู(ปกครอง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสารประกอบการ
ประชุม คาปMายประชาสัมพันธ. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช(จายอื่นๆที่เกี่ยวข(องกับ
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลําดับที่
17 หน(า 51
โครงการฝQกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คา
พาหนะ คาวั ส ดุ อุป กรณ. สํ า หรั บ การอบรม ฯลฯ คาปM า ย
ประชาสัมพันธ. และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 1 หน(า
53
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน(อย
เพื่อจายเปน คาเชาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ คาเชาชุด
ครุย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําวุฒิบัตร ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.25572559)ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 7 หน(า 49
โครงการเรียนรู(ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจายเปนคาจ(างเหมาสถาบันเอกชนหรือบุคคลในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให(แกนักเรียน
ในระดับปฐมวัย ให(แกนักเรียนศูนย.พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรี
สุนทร และ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน(า 48
โครงการวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจายเปน คาของขวัญของรางวัลสําหรับเด็ก คาจัดและ
ตกแตงเวที คาปMายประชาสัมพันธ. คาตอบแทนการแสดง
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาซุ(มลูกโป•ง คาอุปกรณ.จัดทํา
ซุ(มกิจกรรมตาง ๆ คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ. คา
ขยายอัดภาพ คาเกียรติบัตร คาโลห. ฯลฯ และคาใช(จายอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 12 หน(า 50
โครงการวันไหว(ครู
เพื่ อจายเปน คาตกแตงสถานที่ คาดอกไม( ธู ป เที ย น
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหนังสือ ฯลฯ และคาใช(จาย
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข( องกั บโครงการ ตั้ งจายจากเงิ น รายได(
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 16 หน(า 51
โครงการสนับสนุนคาใช(จายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเปนคาใช(จายดังนี้
-โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ระดับกอนปฐมวัย ใน
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน จํานวน 70 คน เปน
เงิน 392,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันเด็กระดับอนุบาล 1-3 ในอัตราคน
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 150 คน เปนเงิน
600,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,076,000 บาท

-สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด(อยโอกาสบ(านทาเรือ ( 15
x280x20) 84,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลําดับที่ 11
หน(า 54 "ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อได(รับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองท(องถิ่น"
โครงการหนูน(อยรักษ.ประชาธิปไตย
เพื่อใช(จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ. คา
เกี ย รติ บั ต ร คาอาหารวางและเครื่ องดื่ ม คาอาหาร และ
คาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํ ามาจากแผนพั ฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 9 หน(า 50
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ. วัสดุตางๆ
และที่ดินและสิ่งกอสร(างตลอดจนทรัพย.สินอื่น ๆ ( รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให(สามารถใช(งานได(ตามปกติที่
มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ) ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่ อจายเปนคาซื้ อวั สดุ ตางๆ ที่ ใช( ในการปฏิบั ติงานใน
สํ า นั กงาน เชน กระดาษ หมึ ก ดิ น สอ ปากกาไม( บ รรทั ด
ยางลบ กระดาษไข แฟM ม ลวดเย็ บ กระดาษ หนั ง สื อ
วารสาร จัดทําแผนพับ และน้ําดื่มสะอาด แผนปMายชื้อ
สํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปMายตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ. ไฟฟMา
สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุงานบ(านงานครัว
เพื่อจายเปน คาใช(จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ(านงานครัว
เชน ไม(กวาด แปรง สบู เขง น้ํายาล(างจาน ผงซักฟอก นํา
ยาดับกลิ่น เครื่องนอนนักเรียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนม ให(แกนักเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ(านมาหนิก ( 300 x260x7) 546,000 บาท
- โรงเรียนบ(านทาเรือ ( 195 x260x7) 354,900 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
จํานวน

2,938,060 บาท
100,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

2,283,060 บาท

- โรงเรียนบ(านลิพอน ( 98 x260x7) 178,360 บาท
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ( 420 x260x7)
764,400 บาท
- โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ( 150 x260x7) 273,000 บาท
- ศู น ย.พัฒนาเด็ กเล็กตํ าบลศรี สุน ทร ( 70 x280x7)
137,000 บาท
- สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด(อยโอกาสบ(านทาเรือ ( 15
x280x7) 29,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป?(พ.ศ.
2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลําดับที่ 11
หน(า 54 (ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อได(รับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองท(องถิ่น
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน ยาง
ใน ยางนอก หัวเทียน น้ํากลั่น คาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน ,
ดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กิจกรรม ขาวสาร
ของเทศบาล โรงเรียน ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก เชน แผนปMาย
โปสเตอร. พูกั น สี ฯลฯ น้ํ ามัน หลอลื่น ตั้ งจายจากเงิ น
รายได(
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดการแสดงนาฎศิลป‡
ฯลฯ พร(อมอุปกรณ.ตางๆ ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย.
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร. เชน แผนดิสก. ตลับหมึก
หมึกพิมพ. สายLan Hub Swicht Flashdrive ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได(

จํานวน

จํานวน

25,000 บาท

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจายเปน คาวัสดุการศึกษา เชนสื่อการเรียนการสอน
หนังสือเรียน ฯลฯ เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได(

150,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ. /หนังสือฝQกทักษะและ
เสริ ม ประสบการณ. ก ารเรี ย นของเด็ ก ประถมวั ย ตาม
โครงการจั ด ทํ า ศู น ย. ก ารเรี ย นรู( สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ของ
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด องค. ก รปกครองสวนท( อ งถิ่ น ประจํ า ป?
งบประมาณ พ.ศ.2557 เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน
วัสดุอื่น

จํานวน

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ.ตาง ๆ ที่ไมเข(าลักษณะและ
ประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาสาธารณูปโภค
รวม
คาบริการโทรศัพท.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท.ภายในโรงเรียนอนุบาลตําบล
ศรี สุ น ทร,ศุ น ย. พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บลศรี สุ น ทร
คา
โทรศัพท.เคลื่อนที่เลขหมายตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของผู( บ ริ ห ารและประธานสภาเทศบาล ตั้ ง จายจากเงิ น
รายได(
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใช(จายเกี่ยวกับการใช(ระบบอินเตอร.เน็ต คา
โทรสาร คาสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งคาใช(จายเพื่อให(ได(ใช(บริการ
ดังกลาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑA
รวม
ครุภัณฑ.สํานักงาน
โตUะควบคุมพร(อมเก(าอี้สําหรับครูผู(สอน จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่ อ จายคาเปนคาจั ด ซื้ อ โตU ะ ควบคุ ม พร( อ มเก( า อี้ สํ า หรั บ
ครูผู(สอน จํานวน 2 ชุด ชุดละ 9,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตUะทํางานทําด(วยพาติเกิ้ลบอร.ดขนาดไมน(อยกวา 60 x
120 x 75 ซม. มีลิ้นชักสําหรับใสเอกสาร
- โตUะคอมพิวเตอร.ขนาดไมน(อยกวา 60 x 80 x75 ซม. มี
ชั้นสไลด.สําหรับวางคีย.บอร.ด
- โตUะสําหรับเข(ามุมขนาดไมน(อยกวา 60 x 60 x 75 ซม.
- เก(าอี้คอมพิวเตอร.แบบมีพนักพิงสามารถปรับระดับสูงต่ํา
ได(
- เบาะรองนั่งหน(าหุ(มด(วยหนังเทียมมีที่ท(าวแขนฐานเก(าอี้มี
ล(อเลื่อนแบบ 5 แฉก

40,000 บาท

50,000 บาท
40,000 บาท

10,000 บาท

3,195,900 บาท
1,145,900 บาท
18,800 บาท

(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : ไมมีปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ
3.ประโยชน. ที่ ค าดวาจะได( รั บ : ทํ า ให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( ปรากฏในแผนพัฒ นาสามป? พ.ศ.2557-2559
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.การศึกษา
จัดซื้อไม(คฑา จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ไม(คฑา จํานวน 2 ชุด ชุดละ 5,000
บาท มีคุณลักษณะดังนี้
-เ ป น ไ ม( ค ฑ า ใ ช( ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า ง า น บ น ก ร ะ ด า น
อิเล็กทรอนิกส.แทนปากกาและเมาส.ได(
-มีความยาวไมน(อยกวา 50 เซนติเมตรเหมาะสําหรับเด็กที่
เอื้อมไปไมถึงด(านบนของกระดานอิเล็กทรอนิกส.
-อุปกรณ.เปนแบบไร(สายไมใช(แบตเตอรี่
-มีฟ€งก.ชั่นพิเศษ เชนการเลื่อนพอยเตอร. (Pointer) การ
คลิกลากวางหมุนรอบเจ็คตางๆบนกระดานอิเล็กทรอนิกส.
ได( "เปนครุ ภั ณ ฑ. ที่ ไมปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ "
โดยมีเหตุผลดังนี้
1) วัตถุประสงค. เพื่อไม(คฑาใช(ควบคุมการทํางานบน
กระดานอิเล็กทรอนิกส.แทนปากกาและเมาส.ได(
2) ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชี เนื่อจากไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
3) ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รั บ เด็กและเยาวชนได(
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ตั้งจายจากเงินราย ได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1

10,000 บาท

ลําดับที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน 1 คัน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดต(องไมน(อยกวา 120 ซีซี.
ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 47
หน(า 100 (ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของ
สํานักงบประมาณ
ครุภัณฑ.ไฟฟMาและวิทยุ
อุปกรณ.นําสัญญาณภาพ VGA จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ. นํ า สั ญ ญาณภาพ VGA
จํา นวน 2 ชุ ด(เปนครุภั ณฑ. ที่ไมมี ปรากฏในบั ญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากเปน
ครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป? พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3
หน(า 48
ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร
กระดานอิเล็กทรอนิกส. จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส. จํานวน 2
เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุม
ไมน(อยกวา 95 นิ้ว
-เปนกระดานที่ใช(เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด (Infrared)
หรือระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic) หรือ
ดีกวา
- สามารถแสดงผลคอมพิ ว เตอร. ผ านเครื่ องฉายระบบ

46,400 บาท

11,000 บาท

320,000 บาท

LCD/DLP หรือดีกวา
- พื้นกระดานทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและลดแสง
สะท(อน (Low Glare Screen)
- สามารถติดตั้งได(ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนังและติดตั้งบนขา
ตั้งที่มีล(อเลื่อน
- สามารถใช(นิ้วหรือวัตถุในการวาดเขียนภาพหรือควบคุม
การทํางานตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร.ได(
- วั ตถุ ในการเขี ย นกระดาน (Marker) เปนอุ ป กรณ.
มาตรฐานพร(อมกับจอรับภาพซึ่งสามารถทํางานแทนเมาส.
สามารถทํ า งานรวมกั บ กระดานแบบมี ป ฎิ สั ม พั น ธ.
(Interactive) และเชื่อมตอแบบไร(สาย
- การเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร.แบบไร(สายหรือทาง
พอร.ต USB2.0 หรือดีกวา
- มีซอฟต.แวร.ควบคุมการทํางาน
- สามารถรองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษเปนอยางน(อย
- สามารถนําเสนอรูปแบบกราฟฟIกภาพนิ่งวิดีโอเสียงได(
สามารถจั ด เก็ บ ค( น หาบั น ทึ ก ข( อ มู ล ลงในระบบ
คอมพิวเตอร. (ฮาร.ดดิสก. ซีดี ดีวีดี ฯลฯ)
- สามารถใช(งานรวมกับโปรแกรมสํานักงานได(เชน MS
Office, Open Office และสามารถบันทึกข(อมูลที่เขียนลง
รวมในไฟล.เอกสารไฟล.คํานวณ,ไฟล.นําเสนองานได(
- รองรับ การเขี ยนด( วยลายมื อและรั บเข( าเปนตัว พิ มพ.
มาตรฐานภาษาอังกฤษเปนอยางน(อย
- รองรับการแปลงลายมือเปนสูตรทางคณิตศาสตร.
- สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ
Linux หรือ Mac หรืออื่นๆได(
- สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
คุณสมบัติทางเทคนิค
- มีระบบเครื่องเสียงและลําโพง 1 คูกําลังขับไมต่ํากวา 20
Watt ตอข(าง (RMS) ติดตั้งอยางเรียบร(อยบนตัวกระดาน
จากโรงงานผู(ผลิตโดยตรง
- ปากกาควบคุมการทํางานเปนระบบอิเล็กโตรแมนเบติก
แบบไร(สายและไมใช(แบตเตอรี่
- ปากกาควบคุมสามารถใช(งานเหมือนเมาส.ทั้งการคลิกซ(าย
และคลิกขวา
- มีโปรแกรมสนับสนุนการสร(างสื่อการเรียนการสอนที่มี
คลังข(อมู ลบทเรี ยนสําเร็ จข(อมูล รูปทรงแบงเปนหมวดหมู
ตามสาขาวิชาตางๆ สามารถดึงมาใช(งานได(โดยงายและมี

ข(อมูลไมน(อยกวา 3,000 ข(อมูล
- เปนผลิตภัณฑ.มาตรฐานจากกลุมประเทศในยุโรปอเมริกา
หรือญี่ปุ•น
- มีหนังสือคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
- ต(องมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายผู(ผลิตหรือผู(นําเข(า
โดยตรง
1. วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงานห(องเรียนอัจฉริยะ
2. เหตุผลที่จําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชี ฯ เปนครุภัณฑ.
ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 25572559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48
จัดซื้อกล(องถายรูปดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาจัด ซื้อกล( องถายภาพนิ่ ง ระบบดิ จิต อล
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
-ความละเอียดไมน(อยกวา 16 ล(านพิกเซล
-เปนกล(องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร.ภาพ
(Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash ) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข(อมูล ได(อยางสะดวกเมื่อ
ข(อมูลเต็ม หรือเมื่อต(องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายข(อมูลจากกล(องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร.
ได(
- มีกระเป•าบรรจุกลอง
ตั้ ง จายตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได(

20,000 บาท

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร. พร(อมอุปกรณ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร.พร(อม
อุปกรณ.และสายสัญญาณติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ
32,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนส.เดียว สามารถตอกับอุปกรณ.เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร. และวิดีโอ
- ใช( LCD Panel หรือระบบ DLP โปรเจคเตอร.
- มีความสวางในการฉายภาพไมต่ํากวา 3,000 ANSI
Lumens
- ความละเอียดภาพระดับ XGA เปนระดับความละเอียด
ของภาพที่ True
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 25572559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48
ชุดเครื่องขยายเสียงพร(อมไมโครโฟนไร(สายและอุปกรณ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร(อมไมโครโฟน
ไร(สายและอุปกรณ. จํานวน 2 ชุด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่ อ งขยายเสี ย งพร( อ มไมโครโฟนไร( ส ายและอุ ป กรณ.
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอมีกําลังขับรวมไม
ต่ํากวา 150 วัตต. (rms)
- เปนระบบการเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
- รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS จาก
เครื่องเลนดีวีดี
- มีชองตอไมโครโฟน 2 ชุดปรับแตงเสียงได(อยางงาย
และมีอุปปกรณ. ดังนี้
- เครื่องเลน VCD/DVD โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการเลนแผน DVD , VCD, CD-R/RW และ MP3
- สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
- มีชองตอไมโครโฟน 2 ชุด
- ควบคุมด(วยรีโมทคอนโทรล
-ชุดลําโพง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

65,800 บาท

60,000 บาท

- เปนตู(ลําโพงแบบ 2 ทิศทาง
- ตู(ทําด(วยไม(หรือพลาสติกขนาดไมน(อยกวา 6 นิ้ว
- รองรับกําลังขับสูงสุดของเพาเวอร.แอมป‡ได( 150W rms
ที่ 8 โอมห.
- มีชวงตอบสนองความถี่ในชวงระหวาง 40 Hz -20 kHz
หรือกว(างกวา
- มีขายึดลําโพงทําด(วยเหล็ก
- มีชุดลําโพงไมน(อยกวา 1 คู
- ไมโครโฟนชนิดไร(สาย โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมโครโฟนเปนแบบใช(ชนิดไร(สายใช(ยานความถี่ UHF
- ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
- ตัวไมโครโฟนทํางานด(วยแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 2
ก(อน
- แสดงผลด(วยหน(าจอ LCD
- ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได(อยางอิสระ
- ระยะการรับสงสัญญาณไมน(อยกวา 50 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตั้ง
จายจากเงิ น ราย ได( ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป? พ.ศ.
2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
เครื่องคอมพิวเตอร.พร(อมอุปกรณ.สําหรับงานประมวลผล แบบ
จํานวน
ที่ 2
เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร. สํ า หรั บ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไมน(อยกวา 20 นิ้ว)
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน(อยกวา 4 แกนหลัก
(4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน(อยกวา 3.0
GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมน(อย
กวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาด ไมน(อยกวา 1 GB

64,000 บาท

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - Rw หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1
หนวย (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
ในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)
ตามเกณฑ. ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ : มีการพัฒนาการเรียนการ
สอน ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป?
พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
เครื่องพิมพ. Multifunction ชนิดฉีดผงหมึก (lnkjet)
จํานวน
เพื่อจายคาเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ. Multifunction ชนิด
ฉีดผงหมึก (Inkjet) จํานวน 2 ชุด ชุดละ 4,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนอุปกรณ.ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช(เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ.ไมน(อยกวา 4,800 x 1,200
dpi
- มีความเร็วในการพิมพ.ไมน(อยกวา 20 หน(าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ.ขาวดําไมน(อยกวา 28 หน(าตอนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได(
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน(อยกวา 1,200 x
2,400 dpi
- มีถาดปMอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

8,400 บาท

- สามารถถายเอกสารได(ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได(สูงสุดไมน(อยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได( 25 ถึง 400 เปอร.เซ็นต.
- สามารถใช(ได(กับ A4, Letter Legal และ Custom โดย
ถาดใสกระดาษได(ไมน(อยกวา 100 แผน
เครื่อง (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
ในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)
ตามเกณฑ. ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ : มีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 1 KVA
จํา นวน 2 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 5,300 บาท โดย
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 1 KVA และ 600 W
- สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา 15 นาที
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ

10,600 บาท

3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรี
สุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 750 VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750VA
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เปนครุภัณฑ.ที่
ไมมี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3
หน(า 48

1,700 บาท

ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.พร(อมอุปกรณ. จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ เครื่ องคอมพิ ว เตอร. พ ร( อ มอุ ป กรณ.
จํานวน 1 เครื่อง(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย

14,000 บาท

จัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน(อยกวา 209 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
* มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 500 GB หรือมี Solid State Disk
ขนาดความจุไมน(อยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
* DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1
หนวย
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร.
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ
เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ จํานวน
อยางประหยั ด ฯ)ตามเกณฑ. ข องกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 3 หน(า 92 ลําดับที่ 13 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร. ระดับจังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร.
จํานวน
จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิ วเตอร. จํ านวน 2 ชุ ด ราคา ชุด ละ
3,800 บาท

3,800 บาท

7,600 บาท

เปนโปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ เครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร.
- มีแผนซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้งจํานวน 1 ชุด
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
บทเรียนคอมพิวเตอร.ชวยสอน (CAI) สําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร.ชวยสอน (CAI)
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เนื้ อ หาบทเรี ย นสอดคล( อ งกั บ หลั ก สู ต รปฐมวั ย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- สาระการเรียนรู(มีโปรแกรมคอมพิวเตอร.ชวยสอน (CAI)
เปนสื่อกลางถายทอดด(านองค.ความรู(ตางๆ ที่เกี่ยวกับตัว
เด็กบุคคลและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
เปนต(น
- เปนสื่อที่สงเสริมทักษะด(านการอาน ฟ€ง พูด และเขียน
สําหรับการเขียนจะต(องแสดงให(เห็นถึงวิธีการเขียนอยาง
ถูกต(องทั้งพยัญชนะไทยและพยัญชนะภาษาอังกฤษเสนอ
เปนกราฟIกแอนิเมชั่น
- มีโปรแกรมเสริมเชาว.ป€ญญาเปนคําถามประกอบภาพโดย
คําเฉลยเปนการ.ตูนแอนิเมชั่น
- มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ที่มีการจัดกลุม
หัวข(อของโปรแกรมอยางเปนระบบชัดเจนซึ่งจะต(องแยก
สวนเมนู ห ลั กออกจากตั ว บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร. ช วยสอน
อยางเปนอยางอิ ส ระผู( เ รี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นรู( ได( ต าม
ความสนใจ
- ผู( เรี ยนสามารถมี ปฏิ สัมพัน ธ. (Interactive) กับ ตั ว
บทเรียนได(โดยตรง
- ภายในตัวบทเรียนมีปุ•มปรับลดระดับเสียงให(ดังหรือเบาได(
- มีแบบทดสอบเตรียมความพร(อมด(านตางๆ โดยแบงการ
ทดสอบเปน 3 ระดับ

50,000 บาท

- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
- มี โ ปรแกรมกิ จ กรรมเสริ มทั ก ษะเกมฝQ ก ทั ก ษะและ
แบบทดสอบเตรียมความพร(อมรวมแล(วไมน(อยกวา 100
โปรแกรม
- มีลิขสิทธิ์ถูกต(องตามกฎหมายและโปรแกรมที่เสนอราคา
จะต(องมีบันทึกข(อตกลงจากผู(มีลิขสิทธิ์ในการจัดจําหนาย
อยางถูกต(อง
- โปรแกรมหรือซอฟต.แวร.ที่ผลิต ณ วันที่ ผลิตบริษัทผู(ผลิต
จะต(องได(รับรองมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต.แวร.หรือได(รับ
การรั บ รองกระบวนการบริ ห ารจั ด การด( า นการพั ฒ นา
ซอฟต. แ วร. อ ยางน( อ ยมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ ง เชน
TQS/ISO 15504,ISO/IEC 29110 เปนต(นโดยมีเอกสาร
รับรองอ(างอิง
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส.รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-learning
จํานวน
สําหรับครูปฐมวัย
เพื่ อ จายเปนคาจั ด ซื้ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส. รู ป แบบ
มัลติมีเดียระบบ e-Learning สําหรับครูปฐมวัย จํานวน 2
ชุด ชุดละ 47,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร. ช วยสอนรู ป แบบมั ล ติ มี เ ดี ย
ทํางานผาน web browser บนระบบเครือขาย (Intranet)
-มี เ นื้ อ หาบทเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอร.ไมน(อยกวา 10 เครื่อง
-มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการใช(ห(องเรียนอัจฉริยะ
-มี เ นื้ อ หาบทเรี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ การบํ า รุ ง รั ก ษาห( อ งเรี ย น
อัจฉริยะ
-ใช(รวมกับระบบ e-Learning แบบโอเพนซอร.ส (Open
Source) ได(อยางมีประสิทธิภาพ
-มีระบบการจัดการอยางน(อย 3 สวนคือครูผู(สอนนักเรียน

95,000 บาท

และผู(ดูแลระบบ
-มีระบบบริการจัดการคลังข(อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมคลังข(อสอบระบบมัลติมีเดียสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคลังข(อสอบระบบมัลติมีเดีย
สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชุด ชุดละ 38,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีแบบทดสอบวัด ความรู(ด(านตางๆ ครอบคลุมทักษะ
ความรู(พื้นฐานด(านคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร. ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ เชาว.ป€ญญาเปนต(น
- ข(อสอบมีรูปแบบเปนมัลติมีเดียไมน(อยกวา 3,500 ข(อ
- มีรูปแบบข(อสอบที่หลากหลายเชนจับคูเลือกตอบเติมคํา
ถูก/ผิดเปนต(น
- มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู(ทดสอบ
- ครูผู(สอนสามารถเข(า (Import) แบบทดสอบที่มี SCORM
เข(าในระบบได(
- โปรแกรมมีลักษณะการทํางานผาน Web browser ซึ่ง
รองรับกับการทํางานบนระบบเครือขาย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่ อมั ล ติ มีเดี ย พั ฒ นาทั กษะขบวนการคิ ด เสริ มเชาว.
จํานวน
ป€ญญา

76,000 บาท

35,700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรมแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดเสริมเชาว.ป€ญญา จํานวน 2 ชุด ชุดละ
17,850 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เปนโปรมแกรมที่ อ อกแบบมาให( ผู( ส อนใช( พั ฒ นา
กระบวนการคิดและเสริมเชาว.ป€ญญาของเด็กระดับปฐมวัย
โยทํากิจกรรมผานกระดานอิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายมีคําแนะนําการใช(
งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ จะต(องมีเนื้อหาที่สอดคล(องกับ
สาระเรเรียนรู(เกี่ยวกับเรื่องราวบุคคลและสถานที่แวดล(อม
เด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก
- เปนสื่อที่เน(นการพัฒนาทักษะด(านความจําการสังเกต
จําแนกการจัดกลุมการเรียงลําดับการหาความสัมพันธ.กัน
และมิติสัมพันธ.
มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด( า น
กระบวนการคิด
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
- มีฟ€งก.ชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา จํานวน
จํานวน
2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางภาษา จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,850 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ออกแบบสําหรับให(ครูผู(สอนใช(สอนเด็ก
ระดับปฐมวัยผานกระดานอิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายมีคําแนะนําการใช(
งานทุกหน(าจอ

35,700 บาท

- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ สอดคล(องกับหลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ.2546 ถายทอดองค.ความรู(ตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวเด็กและ
สถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งตางๆ รอบตัวเด็กเปนต(น
- เปนสื่อที่เน(นการสอนทักษะด(านการฟ€งพูดอานและเขียน
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
- มีกิจกรรมภาพระบายสีเสริมจินตนาการและความคิด
สร(างสรรค.ให(กับเด็กปฐมวัย
- พื้นฐานทางภาษาไทยอยางน(อยจะต(องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พยัญชนะไทยสระการประสมคําด(วยสระอา สระอี สระอู
มาตราตัวสะกด
- พื้ น ฐานทางภาษาอั งกฤษอยางน( อยจะต( องมี เ นื้ อหา
เกี่ ยวกับ พยั ญชนะภาษาอังกฤษทั้ งตั วเล็กและตั วใหญวั น
เดื อ นตั ว เลขสี รู ป ทรงการสนทนาการทั ก ทายอยางงาย
ประโยคคําถามงาย
- มีฟ€งก.ชั่นปรับลดระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู(คณิตศาสตร.
จํานวน
จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู(คณิตศาสตร. จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,850
บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ ออกแบบมาให( ครู ผู( ส อนใช( ส อนวิ ช า
คณิ ต ศาสตร. สํ า หรั บ เด็ ก ระดั บ ปฐมวั ย ผานกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายคําแนะนําการใช(งาน
ทุกหน(าจอ

35,700 บาท

- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ แบงออกเปน 6 มาตรฐานการ
เรียนรู(มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ.ทางคณิตศาสตร.การ
นับจํานวนและการคํานวณเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ
พื้นฐานการวัดการชั่งการตวงเงินและเวลาความรู(พื้นฐาน
เกี่ ย วกั บ แผนภู มิ ร วมถึ ง การใช( ก ระบวนการเรี ย นรู(
คณิ ต ศาสตร. ท างด( า นการคิ ด อยางมี เ หตุ ผ ลและการใช(
กระบวนการในการคิดแก(ไขป€ญหาตางๆ
- เปนสื่อที่เน(นการสอนทักษะด(านการเปรียบเทียบจําแนก
จัดกลุมหาความสัมพันธ.คํานวณเปนต(น
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร.
- กิจกรรมใบงานตาง ๆ สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.
ได(
- มีฟ€งชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู(วิทยาศาสตร.
จํานวน
จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะ
และการเรียนรู(วิทยาศาสตร. จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,850
บาท
โดยมีลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ ออกแบบมาให( ครู ผู( ส อนใช( ส อนวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร. สํ า หรั บ เด็ ก ระดั บ ปฐมวั ย ผานกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมิเดียใช(งานงายมีคําแนะนําการใช(
งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ จะต(องมีเนื้อหาที่สอดคล(องกับ
สาระการเรียนรู(เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
แวดล(อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก

35,700 บาท

- เปนสื่อที่เน(นการพัฒนาทักษะด(านการสังเกตการจําแนก
การจัดกลุมการคิดอยางมีเหตุผลและการหาความสัมพันธ.
กัน
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร.
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
- มีฟ€งก.ชั่นปรับเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
(รายจายเพื่อให(สามารถใช(งานได(ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท) เพื่อจายเปน คาบํ า รุงรั กษา คาปรับ ปรุ ง
ครุภัณฑ.ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได(
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง

รวม

อาคารตาง ๆ
โครงการกอสร(างห(องครัวพร(อมติดตั้งอุปกรณ. (บริเวณโรงเรียน
จํานวน
อนุบาลศรีสุนทร)
เพื่ อ จายเปนคากอสร( า งห( อ งครั ว พร( อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ.
บริ เ วณโรงเรี ย นอนุ บ าลศรี สุ น ทร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร) ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 6 โครงการที่ 6 หน(าที่ 55
คากอสร(างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร(างเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสร(างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร) ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 –
2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 4 หน(าที่

120,000 บาท

2,050,000 บาท
1,000,000 บาท

250,000 บาท

55
โครงการจัดทําปMายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดทําปMายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ตั้ง
จายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557
– 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 15
หน(าที่ 51
โครงการปรับปรุงระบบประปา พร(อมสร(างหอถังเก็บน้ําและ
จํานวน
ระบบกรองน้ําโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา พร(อมสร(างหอถังเก็บ
น้ําและระบบกรองน้ําโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร) ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพั ฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 5 หน(าที่ 55
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
จํานวน
ตั้งจายจากเงินรายได( (รายจายเพื่อให(สามารถใช(งานได(
ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกหนวยราชการสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให( แกนักเรี ยนในเขตพื้น ที่ตํ าบลศรีสุ นทร
ดังนี้
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนม ให(แกนักเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ(านมาหนิก (300x200x20) 1,200,000 บาท
- โรงเรียนบ(านทาเรือ (195 x200x20) 780,000 บาท
- โรงเรียนบ(านลิพอน ( 98 x200x20) 392,000 บาท
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15 ) (420x200x20)
1,680,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 1
หน(าที่ 54
-โครงการเงิ น อุ ด หนุ นการสอนดนตรี ไทยเพื่อพั ฒ นาและ
สงเสริมความสามารถพิเศษ

100,000 บาท

500,000 บาท

200,000 บาท
4,372,000 บาท
4,372,000 บาท
4,372,000 บาท

จํานวน 40,000 บาท
เพื่ อ อุ ด หนุ น ให( แ กโรงเรี ย นบ( า นลิ พ อน ตั้ ง จายจากเงิ น
อุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5 หน(าที่ 49
-โครงการเงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพผู(เรียนด(านกีฬา
ไทยและศิ ล ปะการปM องกั น ตั ว (กระบี่ กระบอง) จํ า นวน
40,000 บาท เพื่ออุดหนุนให(แกโรงเรียนบ(านลิพอน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 –
2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 19 หน(าที่
52
-โครงการอุดหนุนการจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน
จํานวน 160,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให(แกโรงเรียนบ(านมาหนิก จํานวน 80,000
บาท และโรงเรี ยนวั ด ศรี สุ น ทร(มิ ต รภาพ 15) จํ า นวน
80,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
โครงการที่ 6 หน(าที่ 49
-โครงการอุ ด หนุ น การเรี ย นรู( วิ ช าศิ ล ปะเพื่ อ งานอาชี พ
จํานวน 80,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ให(แกโรงเรียนบ(านทาเรือ นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 10 หน(าที่ 49
...............................................................

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป?ให(
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข(าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด(วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
และลูกจ(างประจําของสวนราชการ พ.ศ.2548เงินตอบแทน
พิเศษของพนักงานผู(ได(รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ.การ
ให(พนักงานลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(างของเทศบาล
ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ.
และวิธี การกํ าหนดอั ต ราเงิ นเดื อนและจํ านวนที่ ป รับ เพิ่ ม
สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เปนคุณวุฒิเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ได(รับแตงตั้ง จํานวน 3

7,363,540
2,462,040
2,462,040
831,960

บาท
บาท
บาท
บาท

139,200 บาท

อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได(

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู(บริหาร เงินประจํา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบที่กําหนดให(เบิกจายได(
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาจ(างลูกจ(างประจํา
เพื่อจายเปนคาจ(างและเงินเลื่อนขั้นเงินคาจ(างประจําป?ให(
ลูกจ(างประจํา ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(า ง ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.แกองค.กรปกครองสวน
ท(องถิ่น
เพื่ อจายเปนคาตอบแทนสํา หรั บบุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานใน
หนวยบริ ก ารสาธารณสุ ข
ตั้ ง จายตามประกาศ
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ. และเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บ การจายเงิ นคาตอบแทน
เจ(าหน(าที่ที่ปฏิบัติงานให(กับหนวยบริการในสังกัดองค.กร
ปกครองสวนท(องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาลลูกจ(างประจําและพนักงานจ(างและ

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

185,280 บาท

จํานวน

837,120 บาท

จํานวน

426,480 บาท

รวม
รวม

3,961,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ผู(มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน
จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แกพนักงาน
เทศบาลและลู ก จ( า งประจํ า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด( รั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจํา ที่มีสิทธิได(รับการชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาใช,สอย
รวม
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาเย็ บ หนั งสื อเข( าปกหนั งสื อ คาซั กฟอก
คาธรรมเนียมตางๆ คาจ(างเหมาบริการ คาเชา เครื่องถาย
เอกสาร คาเชาทรัพย.สินคาบรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาจ(าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายจากเงินรายได(

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการเดิ น ทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร เชน คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
โครงการ Big cleaning day
จํานวน
เพื่อเปนคาใช(จายในการเปนคาวัสดุอุปกรณ. คาผลิตสื่อ
เผยแพร คาปM า ยประชาสั ม พั น ธ. คาจ( า งเหมาบริ ก าร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช(จายอื่นๆ
ตามโครงการที่ เทศบาลกํา หนด ตั้งจายจากเงิ นรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 2 โครงการที่ 1 หน(า 46
โครงการเก็บกวาดขยะถนนสายหลัก
จํานวน

10,000 บาท

30,000 บาท

3,520,000 บาท
30,000 บาท

70,000 บาท

30,000 บาท

1,080,000 บาท

เพื่อเปนคาใช(จายในการจ(างเหมาบริการ และคาใช(จาย
อื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 1 แนวทาง 2 โครงการที่ 1 หน(า 46
โครงการคายเยาวชนอนุรักษ.สิ่งแวดล(อม
เพื่อเปนคาใช(จ ายในการฝQ กอบรม การจัด ประชุมกลุ ม
คาตอบแทนวิทยากรและเจ(าหน(าที่ คาวัสดุอุปกรณ. คาผลิต
สื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(างเหมาบริการ คา
เชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 1 แนวทาง 1 โครงการที่ 3 หน(า 45
โครงการทําน้ําหมักชีวภาพ
เพื่อเปนคาใช(จ ายในการฝQ กอบรม การจัด ประชุมกลุ ม
คาตอบแทนวิทยากรและเจ(าหน(าที่ คาวัสดุอุปกรณ. คาผลิต
สื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(างเหมาบริการ คา
เชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 2 โครงการที่ 2 หน(า 46
โครงการปMองกันโรคพิษสุนัขบ(า
เพื่อเปนคาใช(จายในการเปนคาวัสดุอุปกรณ. คาผลิตสื่อ
เผยแพร คาปM า ยประชาสั ม พั น ธ. คาจ( า งเหมาบริ ก าร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช(จายอื่นๆ
ตามโครงการที่ เทศบาลกํา หนด ตั้งจายจากเงิ นรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 1 แนวทาง 5 โครงการที่ 1 หน(า 47
โครงการพัฒนาศักยภาพตัวแทนชุมชนด(านสาธารณสุข
เพื่อเปนคาใช(จ ายในการฝQ กอบรม การจัด ประชุมกลุ ม
คาตอบแทนวิทยากรและเจ(าหน(าที่ คาวัสดุอุปกรณ. คาผลิต
สื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(างเหมาบริการ คา
เชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 1 โครงการที่ 12 หน(า 64
โครงการรณรงค.ควบคุมและปMองกันโรคติดตอในตําบลศรีสุนทร

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อเปนคาใช(จ ายในการฝQ กอบรม การจัด ประชุมกลุ ม
คาตอบแทนวิทยากรและเจ(าหน(าที่ คาวัสดุอุปกรณ. คาผลิต
สื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(างเหมาบริการ คา
เชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 7 โครงการที่ 7 หน(า 63
โครงการริมทางสะอาดตา
เพื่อเปนคาใช(จายในการจ(างเหมาบริการ และคาใช(จาย
อื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 1 แนวทาง 2 โครงการที่ 3 หน(า 46
โครงการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE
เพื่ อเปนคาใช( จ ายเปนคาตอบแทนเจ( า หน( า ที่ คาวั ส ดุ
อุปกรณ. คาผลิตสื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(าง
เหมาบริการ และคาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 - 2559)ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 6 โครงการที่
2 หน(า 70
โครงการอบรมผู(ประกอบการร(านอาหาร
เพื่อเปนคาใช(จ ายในการฝQ กอบรม การจัด ประชุมกลุ ม
คาตอบแทนวิทยากรและเจ(าหน(าที่ คาวัสดุอุปกรณ. คาผลิต
สื่อเผยแพร คาปMายประชาสัมพันธ. คาจ(างเหมาบริการ คา
เชาสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆ ตามโครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทาง 1 โครงการที่ 9 หน(า 64
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ.ตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร. รถยนต. ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสร( างตางๆ (กรณีวงเงิ นไมเกิน 5,000
บาท) ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่ อจายเปนคาซื้ อวั สดุ ตางๆ ที่ ใช( ในการปฏิบั ติงานใน
สํ า นั กงาน เชน กระดาษ หมึ ก ดิ น สอ ปากกาไม( บ รรทั ด
ยางลบ กระดาษไข แฟM ม ลวดเย็ บ กระดาษ หนั ง สื อ
วารสาร จัดทําแผนพับ และน้ําดื่มสะอาดฯลฯ ตั้งจายจาก

จํานวน

1,300,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

327,000 บาท
30,000 บาท

เงินรายได(
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ. ไฟฟMา
สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถายไฟฉาย ถานวิทยุ
มือถือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุงานบ(านงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ(านงานครัว เชน ไม(กวาด แปรง
เขง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ถุงดํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ใ นการซอมแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ
ตลับลูกป•น สายไมล. หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุวิทยาศาสตร.หรือการแพทย.
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร. หรือการแพทย. เชน
แอลกอฮอล. สายยาง เวชภัณฑ. น้ํายาตางๆ ถุงมือยาง สําลี
และผ(าพันแผล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่ อ จายเปนคาซื้ อ วั ส ดุ ที่ ใ ช( ใ นการโฆษณาและเผยแพร
กิ จ การและขาวสารของเทศบาล เชน แผนปM า ยแถบ
บัน ทึกเสี ยงฟIล. มหรือภาพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิ นรายได(
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขอื่น)
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเท(าบูUท ถุงมือ
เสื้อสะท(อนแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุที่ใช(กับเครื่องคอมพิวเตอร. เชน แผน
หรือจานบันทึ กข(อมูล เทปบันทึกข( อมูลหั วพิมพ.ห รือแถบ
พิมพ. ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนกรองแสง สาย
เคเบิล Light Pen ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข(าลักษณะและประเภท
ข(างต(น ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท.
เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องโทรศัพท.หรือคาใช(บริการโทรศัพท.
ในการติดตอราชการ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบริการไปรษณีย.
เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณีย.พัสดุ ในกิจการของเทศบาล
ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
คาครุภัณฑA
ครุภัณฑ.สํานักงาน
พัดลมเพดานแบบโคจร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมเพดานแบบโคจร ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ สําหรับให(บริการประชาชนที่มาติดตอราชการ
3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการได(รับบริการจากเทศบาล ประหยัดคาไฟฟMา
จากการใช(เครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 –2559)ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 22
หน(า 96
ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล(อ แบบดับเบิ้ลแคบ
จํานวน 1 คัน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล(อ
แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2556)โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-เปนกระบะสําเร็จรูป
-ห(องโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

รวม
จํานวน

14,000 บาท
12,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

รวม
รวม

860,500 บาท
860,500 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

787,000 บาท

-เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต
โดยมีเหตุผลดังนี้
1. วัตถุประสงค. : เพื่อใชปฏิบัติการในกองสาธารณสุข
2. เหตุผลความจําเปน : เนื่องจากกองสาธารณสุขมีภารกิจ
เปนจํานวนมากจึงมีความจําเปนต(องมีรถยนต.สําหรับออก
หนวยบริการประชาชน
3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : เกิดความรวดเร็วในการ
ติดตอประสานงานและการให(บริการประชาชน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 –2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 21
หน(า 96
ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร
กล(องถายรูปดิจิตอล
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาจัด ซื้อกล( องถายภาพนิ่ ง ระบบดิ จิต อล
จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
-ความละเอียดไมน(อยกวา 16 ล(านพิกเซล
-เปนกล(องคอมแพค (Compact Digtial Camera)
-ความละเอี ยดที่กําหนเปนความละเอีย ดที่เซ็ นเซอร.ภาพ
(Image sensor)
-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
-สามารถถอดเปลี่ ยนสื่ อบั น ทึกข( อมู ล ได( อยางสะดวกเมื่ อ
ข(อมูลเต็ม หรือเมื่อต(องการเปลี่ยน
-สามารถโอนถายข(อมูลจากกล(องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร.
ได(
-มี ก ระเป• า บรรจุ ก ลอง ตั้ ง จายจากเงิ น รายได( นํ า มาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557 –2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 24 หน(า 97(ตั้งตามเกณฑ.มาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ ป? พ.ศ. 2556)
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 750 VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟMา มีคุณลักษณะดังนี้
- มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
- สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา 15 นาที

12,000 บาท

1,700 บาท

(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการได(รับบริการจากเทศบาล ประหยัดคาไฟฟMา
จากการใช(เครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 –2559)ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 22
หน(า 97
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
(ตั้ ง งบประมาณตามเกณฑ. ร าคาพื้ น ฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)
จัดซื้อคอมพิวเตอร.สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร. สําหรับสํานักงาน
* (จอขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 500 GB หรือมี Solid State Disk
มีขนาดความจุไมน(อยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RM หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet 1
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน
1 หนวย (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่

14,000 บาท

22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
ในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)
ตามเกณฑ. ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557 –2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 25 หน(า 97(ตั้ง
งบประมาณตามเกณฑ. ร าคาพื้ น ฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 3,800
บาท
(ตั้ ง งบประมาณตามเกณฑ. ร าคาพื้ น ฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2556)
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ. เพื่อให(
สามารถใช( ง านได( ต ามปกติ (กรณี ว งเงิ น เกิ น กวา 5,000
บาท) เชน คาซอมแซมคาบํารุงรักษาครุภัณฑ. รถยนต. รถ
จักยานยนต. คอมพิวเตอร. เครื่องปริ้นเตอร. เครื่องสํารองไฟ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขอื่น)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนเอกชน
จํานวน
เพื่ อ จายเปนเงิ น สํ า หรั บ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นางาน
สาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดสรรเปนคาการดําเนินงานในการ
พั ฒ นางานสาธารณสุ ข มู ล ฐานในหมู บ( า น หมู บ( า นละ
10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
………………………………………………………..

3,800 บาท

40,000 บาท

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะหA
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหA
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน ๓ อัตรา
และเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจํ า ป? และเงิ น เพิ่ ม ตาม
คุณวุฒิ ตั้งจายจากเงินรายได(

2,763,920
1,113,120
1,113,120
820,680

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข(าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
และลูกจ(างประจําของสวนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบ
แทนพิ เศษของพนั กงานผู( ได( รับ เงิ นเดื อนถึงขั้ น สู งสุ ด ของ
อั น ดั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาลได(รั บเงิน เพิ่ มการครองชี พชั่ วคราว และเงิ น
เพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ. แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
จํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับ รองวาคุ ณวุ ฒินั้ น เปนคุ ณวุ ฒิ เฉพาะสํา หรั บ ตํา แหนงที่
ได(รับแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผู(บริหาร เงินประจํา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ตามระเบียบที่กําหนดให(เบิกจายได(
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(า ง ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ(าง ในกรณีปฏิบัติงาน
เรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงิน
รายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

70,440 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

119,400 บาท

จํานวน

60,600 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,611,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจํา ที่มีสิทธิได(รับการชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่ อจายเปนคาเย็ บ หนั งสื อเข( าปกหนั งสื อ คาซั กฟอก
คาธรรมเนียมตางๆ คาจ(างเหมาบริการ คาเชาทรัพย.สิน คา
บรรจุน้ํายาเคมีดับเพลิง คาจ(างเหมาโฆษณาและเผยแพร
ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร เพื่อจายเปนคาอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
โครงการ ฒ.ผู( เ ฒาหิ้ ว ปI™ น โตเข( า วั ด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ
คาอาหารวาง และคาเครื่ องดื่ม และคาใช( จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข( องตามโครงการที่ เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงิ น
รายได( นํ ามาจากแผนพั ฒนาสามป? ( พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 3 หน(า 62)
โครงการกีฬาสูงอายุเกมส.
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ
คาอาหารวาง
และคาเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใช(จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข(องตามโครงการ
ที่ เ ทศบาลกํ า หนด ตั้ งจายจากเงิ น รายได( นํ า มาจาก
แผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุ ทธศาสตร. ที่ 4
แนวทางที่1 โครงการที่1 หน(า 61
โครงการจัดงานวันกตัญšูผู(สูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในกิจกรรมตางๆ คาอาหารวาง และ
คาเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาของขวัญของรางวัล คาวัสดุและ
คาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง
ตามโครงการที่ เทศบาลกํา หนด ตั้งจายจากเงิ นรายได(

รวม
จํานวน

1,140,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.การพัฒนาชีวิต แนวทางที่ 2
โครงการที่ 1 หน(า 65
โครงการจัดสร(างสิ่งอํานวยความสะดวกแกผู(พิการ
เพื่อจาเปนคาใช(จายตางๆเชน คาอุปกรณ.สิ่งความสะดวก
ของผู(พิการ
คาแรงงานในการจัดทําสิ่งความสะดวกแกผู(พิการ และ
รายจายอื่นๆที่เกี่ยวข(อง
ตามโครงการที่ เทศบาลกํา หนด ตั้งจายจากเงิ นรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป?( พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 4แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5 หน(า 62)
โครงการจัดอบรมอาชีพให(แกเด็ก เยาวชน และผู(มีรายได(น(อย
ผู(ด(อยโอกาส
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในกิ จ กรรมตางๆ คาวิ ท ยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและคาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง
ตามโครงการที่ เ ทศบาลกํ า หนด ตั้ ง จายจากเงิ น รายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่4 แนวทางที่ 2โครงการที่ 4 หน(า 71
โครงการฝQกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับสุขภาพผู(สูงอายุ
เพื่อคาเดินทาง คายานพาหนะ คาวิทยากร และคาใช(จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข(องตาม
โครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุ ทธศาสตร.ที่4
แนวทางที่ 2โครงการที่ 2 หน(า 65
โครงการสงเสริมกิจกรรมผู(สูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการจัดกิจกรรมตางๆของโครงการ
คาอาหารวาง
และคาเครื่องดื่ม คาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(องตามโครงการที่
เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร.ที่
4 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 2 หน(า 61
โครงการสงเสริมที่พักอาศัยให(แก ผู(พิการ ผู(ด(อยโอกาส และผู(
ยากไร(
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายตางๆเชน คาอุ ป กรณ. ก อสร( า ง
คาแรงงานในการกอสร(าง
และรายจายอื่ นๆที่ เ กี่ย วข( อง ตามโครงการที่ เ ทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

จํานวน

30,000 บาท

100,000 บาท

(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 4 หน(า 62
โครงการสงเสริมสุขภาพผู(สูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใช(จายตางๆของโครงการ คาอาหารวาง
และคาเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน และคาใช(จายอื่ นๆ ที่เกี่ยวข(องตาม
โครงการที่เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป?( พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 4แนวทางที่ 1 โครงการที่ 6 หน(า63
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให(สามารถใช(งานได(
ตามปกติ
ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซม
ครุภัณฑ. วัสดุตาง ๆ และที่ดินและสิ่งกอสร(าง ตลอดจน
ทรัพย.สินอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อเปน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆเชนกระดาษ แฟMม
ปากกา ดินสอ แฟMม โตUะตางๆ ตู(ตางๆ เก(าอี้ตางๆ ฯลฯ ตั้ง
จายเงินรายได(
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน
ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ํากลั่น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

421,000 บาท
31,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปน คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล
เบนซิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
จํานวน
เพื่อจายเปน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปMาย
แผงประกาศ ฟIล.มถายรูปรูปสี หรือขาวดําที่ได(จากการล(าง
อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
จํานวน
เพื่อจายเปน คาวัส ดุคอมพิวเตอร. เชน หมึกปริ้ นเตอร.
แผนดิสก. โปรแกรมคอมพิวเตอร. ฯลฯ

350,000 บาท
10,000 บาท

20,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑA
รวม
ครุภัณฑ.สํานักงาน
จัดซื้อตู(เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู(
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตู(เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู( ตู(ละ 5,500
บาท (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อ
ในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ สําหรับในการจัดเก็บเอกสาร
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : มีตู(ในการปฏิบัติงานที่อยูใน
สภาพดีและใช(งานได( ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 7 หน(าที่ 92
จัดซื้อตู(เอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จํานวน ๑ ตู(
จํานวน
จัดซื้อตู(เอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู( จํานวน
5,500 บาท
เพื่อจายเปนคาตู(เอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู(
ตู(ละ 5,500 บาท (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ)
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ สําหรับในการจัดเก็บเอกสาร
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : มีตู(ในการปฏิบัติงานที่อยูใน
สภาพดีและใช(งานได( ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 3 โครงการที่ 26 หน(าที่ 97

39,800 บาท
39,800 บาท
6,000 บาท

5,500 บาท

จัดซื้อโตUะเหล็กทํางาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาโตUะเหล็กทํางาน ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตัว
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รั บ : มีโ ตUะทํา งานในการ
ปฎิบัติงานที่อยูในสภาพดี และใช(งานได(
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่
28 หน(าที่ 97
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
จัดซื้อคอมพิวเตอร.สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาจั ด ซื้อเครื่องคอมพิว เตอร. สํา หรับ งาน
สํานักงาน (จอขนาดไมน(อยกวา ๑๘ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง
(ตั้งตามเกณฑ.ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ.
คอมพิวเตอร. ประจําป? ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงมหาดไทย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)ยุทธศาสตร.ที่ ๘
แนวทางที่ ๓ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

* มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมน(อยกวา ๒๐๙ GHz หรือดีกวา
จํานวน ๑ หนวย
* มีความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกวา มีขนาด
ไมน(อยกวา ๔ GB
* มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา ๕๐๐ GM หรือมี Solid State
Disk ขนาดความจุไมน(อยกวา ๖๐ GB จํานวน ๑ หนวย
* DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

5,000 บาท

14,000 บาท

* มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet
หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา ๑ ชอง
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไม
น(อยกวา ๖๐๐:๑ และมีขนาดไมน(อยกวา ๑๘ นิ้ว จํานวน
๑ หนวย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการ
ปฏิบัติงานของเจ(าหน(าที่และองค.กร สร(างภาพลักษณ.และ
ความพึงพอใจตอหนวยงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27
หน(า 97
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 จํานวน 1
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
* มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
* สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา 15 นาที
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1,700 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27
หน(า 97
จั ด ซื้ อ ชุ ด โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง
จํานวน
ไมโครคอมพิวเตอร.
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 1 ชุด (เปนครุภัณฑ.ที่ไม
มี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 27
หน(า 97
.................................................

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป?ให(
พนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

7,600 บาท

6,870,620
3,963,120
3,963,120
1,309,320

บาท
บาท
บาท
บาท

115,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข(าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
และลูกจ(างประจําของสวนราชการ พ.ศ.2548 เงินตอบ
แทนพิ เศษของพนั กงานผู( ได( รับ เงิ นเดื อนถึงขั้ น สู งสุ ด ของ
อั น ดั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาลได(รั บเงิน เพิ่ มการครองชี พชั่ วคราว และเงิ น
เพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ. แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
จํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับ รองวาคุ ณวุ ฒินั้ น เปนคุ ณวุ ฒิ เฉพาะสํา หรั บ ตํา แหนงที่
ได(รับแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่ อจายเปนประจํ า ตํ าแหนงของผู( บ ริ หาร เงิ น ประจํ า
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะตามระเบียบกําหนดให(เบิกจายได(
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(าง ตั้งจายจากเงินราย
ได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาล ได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจาย
จากเงินรายได(
งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน.แกองค.กรปกครองสวน
จํานวน
ท(องถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชน.ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(างเปนกรณีพิเศษ ตั้ง
จายจากเงินรายได(
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน

42,000 บาท

1,659,720 บาท
836,880 บาท

1,047,500 บาท
460,000 บาท
80,000 บาท

150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาเชาบ(าน
เพื่ อ จายเปนคาเชาบ( า นพั กให( พ นั ก งานเทศบาลที่ มี สิ ท ธิ
เบิกจายได(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยคาเชา
บ(านของข(อราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แกพนักงาน
เทศบาลและลู ก จ( า งประจํ า ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด( รั บ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ(างประจําที่มีสิทธิได(รับการชวยเหลือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาโฆษณา และเผยแพร คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ(างเหมาบริการ คาจัดทําวารสาร
คาบอกรับวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได(
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และ
ตางประเทศ ตั้งจายจากเงินรายได( ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ.ตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร. รถยนต. ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสร(างตางๆ เชน อาคารสํานักงานที่อยู
ในความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบของ กองชาง อาคารบ( า นพั ก
สิ่งกอสร(างตางๆ เปนต(น ตั้งจายจากเงินรายได((วงเงินไม
เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

280,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

307,500 บาท

วัสดุสํานักงาน
เพื่ อจายเปนคาซื้ อวั สดุ ตางๆ ที่ ใช( ในการปฏิบั ติงานใน
สํ า นั กงาน เชน กระดาษ หมึ ก ดิ น สอ ปากกาไม( บ รรทั ด
ยางลบ กระดาษไข แฟM ม ลวดเย็ บ กระดาษ หนั ง สื อ
วารสาร จัดทําแผนพับ น้ําดื่มสะอาด โตUะตาง ๆ ตู(ตางๆ
เก(าอี้ตางๆ และซื้อ/จ(างวัสดุเพื่อตกแตงสถานที่ฯงานรัฐพิธี
ตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา และเผยแพร เชน แผนปMาย
แผงประกาศ ฟIล.มถายรูปรูปสี หรือขาวดําที่ได(จากการล(าง
อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุคอมพิวเตอร.
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร. เชน ตลั บ ผงหมึ ก
กระดาษตอเนื่อง แปMนพิมพ. หัวพิมพ. หรือแถบพิมพ. แผน
หรือจานบันทึกข(อมูล (Diskette Floppy Disk) เมาส. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข(าลักษณะและประเภท
ข(างต(น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

157,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,860,000 บาท

คาครุภัณฑA
รวม
ครุภัณฑ.สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร(อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่ อจายเปนคาจั ด ซื้ อ เครื่ องปรั บ อากาศ พร( อมติ ด ตั้ ง
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 24,000
บีทียู
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทําความเย็น ขนาดไม
เกิ น 40,000
บี ที ยู ต( อ งได( รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2545 และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร. 5
-ต(องเปนเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่สามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ•นละออง และสามารถ
ดักจับอนุภาคฝุ•นละออง และสามารถถอดล(างทําความ
สะอาด
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร.

1,860,000 บาท

งบลงทุน

33,400 บาท

ตั้ ง จายตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 39
หน(า 99
จัดซื้อตู(เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู(
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู(เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู( (ตู(ละ
6,000.-บาท)(เปนครุ ภั ณ ฑ. ที่ ไ มมี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน. ที่คาดวาจํ าได( รั บ ทํ าให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิด 103ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 38 หน(า 99
จัดซื้อโตUะ จํานวน 3 ตัว
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตUะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จํานวน 3 ตัว
(ตัวละ 6,000.-บาท) (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภัณฑ.ของสํ านักงบประมาณ เพื่อถื อ
ปฏิ บั ติใ ห( เ ปนไปตามหนั งสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ
ตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน. ที่คาดวาจะได( รั บ ทํ าให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งจายจากเงินรายได( นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 3 โครงการที่ 35 หน(า 98
ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถจักรยนต. จํานวน 1 คัน
จํานวน

12,000 บาท

18,000 บาท

55,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต. ขนาด 120 ซีซี จํานวน 1
คั น (ตั้ ง จายตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ) มีคุณลักษณะดังนี้
-รถจักรยานยนต.มีปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 120 ซีซี
-ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ.และคาจดทะเบียน
-การจั ด ซื้ อรถจั กรยานยนต. ให( มีคุณสมบั ติ ต ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ.อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350 - 2551
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 37
หน(า 99
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล(อ จํานวน 1 คัน
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล(อ จํานวน 1
คั น (ตั้ ง จายตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ) มีคุณลักษณะดังนี้
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี.
-น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก (G.V.W.) ไมต่ํากวา
5,000 กิโลกรัม
-พร(อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่ 7 ลําดับที่ 2 หน(า
71
ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร
จัดซื้อกล(องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อกล(องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความ
ละเอียดไมน(อยกวา 14 ล(านพิกเซล จํานวน
1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนกล(องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร.ภาพ
(Image sensor)
-มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
-สามารถถอดเปลี่ ยนสื่ อบั น ทึกข( อมู ล ได( อยางสะดวกเมื่ อ
ข(อมูลเต็ม หรือต(องการเปลี่ยน
-สามารถโอนถายข(อมูลจากกล(องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร.
ได(
-มีกระเป•าบรรจุกล(อง (ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ)
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.

1,116,000 บาท

7,000 บาท

2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 33
หน(า 98
ครุภัณฑ.โรงงาน
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต 18 ” CCH - 450
จํานวน 1 เครื่อง (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน. ที่คาดวาจะได( รั บ ทํ าให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 43
หน(า 99
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช(ไฟฟMา จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช(ไฟฟMา รุน
GSH 16 - 30 (1,750 W) จํานวน 1 เครื่อง (เปนครุภัณฑ.ที่
ไมมี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน. ที่คาดวาจะได( รั บ ทํ าให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 35
หน(า 98
จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร.กลUาส จํานวน 1 อัน
จํานวน

50,000 บาท

26,000 บาท

6,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร.กลUาส ยาว 100 เมตร
YAMAYO OTR - 100 จํานวน 1 อัน (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมี
ปรากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดย
มีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน. ที่คาดวาจะได( รั บ ทํ าให( เ กิ ด ความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 40
หน(า 99
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
เครื่องคอมพิวเตอร.สําหรับงานประมวล แบบที่ 2* (จอขนาดไม
จํานวน
น(อยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะ - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน(อยกวา
4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม
น(อยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือ
มี HTT ขนาดไมน(อยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผล เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจําขนาดไมน(อยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมน(อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมน(อยกวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มี ช องเชื่ อ มตอระบบเครื อขายแบบ 10/100/1,000
Mbps จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน(อยกวา 600
: 1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน

31,000 บาท

ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 31
หน(า 98
ทั้ ง นี้ จ ะเบิ ก จายตอเมื่ อ ได( รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
เครื่องสํารองไฟ ขนาด ๗๕๐ VA
จํานวน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา ๗๕๐ VA
- สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา ๑๕ นาที
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ และอยูในสภาพชํารุด
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 -2559 )
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 32 หน(า 98 ทั้งนี้
จะเบิ ก จายตอ เมื่ อ ไ ด( รั บ คว ามเห็ นช อบจ ากคณ ะ
กรรมการบริ หารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร. ระดั บ
จังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน

1,800 บาท

3,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 1 ชุด ตั้ง(เปนครุภัณฑ.ที่
ไมมี ป รากฏในบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑ. ข องสํ า นั ก
งบประมาณ
เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห( เ ปนไปตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตาม
เกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบ
คอมพิวเตอร. ระดับจังหวัดภูเก็ต
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ.รายจาย
เพื่ อ ให( ส ามารถใช( ง านได( ต ามปกติ (ที่ มี ว งเงิ น เกิ น กวา
5,000.-บาท) ตั้งจายจากเงินรายได(
งานไฟฟCาถนน
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาโฆษณา และเผยแพร คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ(างเหมาบริการ คาบอกรับวารสาร
ทั้งเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ.ตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร. รถยนต. ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสร(างตางๆ เชน อาคารสํานักงานที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง สิ่งกอสร(างตางๆ เปน
ต(น ตั้งจายจากเงินรายได((วงเงินไมเกิน 5,000.-บาท) ตั้ง
จายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ. ไฟฟMา
สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถานวิทยุมือถือ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุกอสร(าง
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ก อสร( า งตางๆ ในการซอมแซม
สิ่งกอสร( าง เชน ไม(ต างๆ ทิ นเนอร. สี สังกะสี ปู นซีเ มนต.

500,000 บาท

รวม 17,472,000 บาท
รวม 2,350,000 บาท
รวม
250,000 บาท
จํานวน
50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

2,100,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

570,000 บาท

หิน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กเส(น ทอน้ํา ประปา คาแอสฟ€ลท.
ติคคอนกรีต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ใ นการซอมแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหลอดไฟ ตลับ
ลูกป•น สายไมล. หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข(าลักษณะและประเภท
ข(างต(น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
คากอสร(างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสร(างเขื่อนกันดินพังคลองบางสาด หมูที่ 5 ตําบล
ศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างเขื่อนกันดินพังคลองบางสาด หมูที่
5 ตําบลศรีสุนทร กอสร(างเขื่อนหินกันดินพัง สูง 3 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจาก
แผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุ ทธศาสตร. ที่ 7
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 36 หน(า 83
โครงการกอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปIด ซอยในบ(าน
หมูที่ 4 ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปIด
ซอยในบ(าน หมูที่ 4 ตําบลศรีสุนทร ขนาดกว(าง 0-45 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมไมน(อยกวา 311.50
เมตร ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 33 หน(า 83
โครงการกอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปIด ซอยบ(าน
แขก - บอแร หมูที่ 8 ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวมีฝาปIด
ซอยบ(านแขก - บอแร หมูที่ 8 ตําบลศรีสุนทร ขนาดกว(าง
0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางไมน(อยกวา 108
เมตร ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 64 หน(า 87

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

1,050,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม 10,122,000 บาท
รวม 10,122,000 บาท
จํานวน

3,729,000 บาท

จํานวน

1,300,000 บาท

จํานวน

380,000 บาท

โครงการกอสร(างคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปIดข(างโรงเรียน
บ(านทาเรือ หมูที่ 3 ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปIด
ขนาดกว(าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ระยะทางรวม
ไมน(อยกวา 164 เมตรตั้งจายจากเงินอุดหนุนเปนเงิน
613,868 บาท ตั้งจายจากเงินรายได( เปนเงิน 296,132
บาท นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 21 หน(า 80
โครงการกอสร(างถนน คสล.พร(อมคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมี
ฝาปIดซอยพยอมอุทิศ หมูที่ 1 ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างถนน คสล. ขนาดกว(าง 3 เมตร
ระยะทาง 64 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน(อยกวา 155 ตาราง
เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 1 หน(า 77
โครงการกอสร(างถนน คสล.พร(อมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝา
ปIด ซอยบางขาม 2 หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างถนน คสล.พร(อมคูระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูมีฝาปIด ซอยบางขาม 2 หมูที่ 2 ตําบลศรีสุนทร
-กอสร(างถนน คสล.กว(าง 2.60 เมตร ยาวรวม 200 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไมน(อยกวา 520 ตารางเมตร
-กอสร(างคูระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปIด ขนาดกว(าง 045 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไมน(อยกวา
195 เมตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1
โครงการที่ 18 หน(า 80
โครงการวางทอ คสล. เส(นผาศูนย.กลาง 0.60 เมตร พร(อมบอ
พัก คสล. ริมถนนสายบ(านดอน - บ(านยา หมูที่ 6 ตําบลศรี
สุนทร
เพื่อจายเปนคาวางทอ คสล. เส(นผาศูนย.กลาง 0.60 เมตร
พร(อมบอพัก คสล. ริมถนนสายบ(านดอน - บ(านยา หมูที่ 6
ความยาวไมน(อยกวา 738 เมตร ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 50 หน(า 85
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนให(แกการไฟฟMาสวนภูมิภาคอําเภอ

จํานวน

910,000 บาท

จํานวน

327,000 บาท

จํานวน

1,778,000 บาท

จํานวน

1,698,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

ถลาง แยกเปน
-ขยายเขตไฟฟMาสาธารณะ ถนนควนตาแทน - เขาล(าน หมู
ที่ 1 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง
200 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท นํ า มาจาก
แผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุ ทธศาสตร. ที่ 7
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 8 หน(า 78
-ขยายเขตไฟฟMาสาธารณะและแสงสวาง ซอยแมละออ หมู
ที่ 1 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง
175 เมตร งบประมาณ 700,000 บาท นํามาจาก
แผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุ ทธศาสตร. ที่ 7
แนวทางที่ 1 โครงการที่ 11 หน(า 78
-ขยายเขตไฟฟMาแสงสวาง สายบ(านมาหนิก - บางโจ (บ(าน
เติมฝ€น) หมูที่ 4 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
งบประมาณ 500,000 บาท นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 58 หน(า 86
-ขยายเขตไฟฟMาแสงสวาง สายบางโจ - นพตาแก(ว หมูที่ 4
ตํ า บลศรี สุ น ทร อํ า เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต งบประมาณ
700,000 บาท นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.25572559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 81 หน(า
82
-ขยายเขตไฟฟMาแสงสวาง ซอยลิพอนใต( หมูที่ 5 ตําบลศรี
สุ น ทร อํ า เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต งบประมาณ 90,000
บาท
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 47 หน(า 85
-ขยายเขตไฟฟMาแสงสวาง ซอยทุงนาเคียน 2 หมูที่ 5 ตําบล
ศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 80,000
บาท
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 35 หน(า 83
-ขยายเขตไฟฟMาแสงสวาง ถนนเลียบคลองบ(านยาพร(อม
ขยายเขตระบบไฟฟMาสาธารณะ ซอย 1 และ ซอยสันติ หมู
ที่ 6 ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ
1,200,000 บาท นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.25572559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 56 หน(า
86
เพื่อจายเปนอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต

แยกเปน
-ขยายเขตทอเมนต.ประปา ซอยหัวทา หมูที่ 3 ตําบลศรี
สุ น ทร อํ า เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต วางทอ PE ขนาด
เส(นผาศูนย.กลาง 6 นิ้ว ความยาวไมน(อย 500 เมตร
งบประมาณ 650,000 บาท นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1 โครงการ
ที่ 23 หน(า 80
-ขยายเขตประปาหมูบ(าน ซอยนพตาแก(ว หมูที่ 7 ตําบลศรี
สุนทร อํ าเภอถลาง จังหวัดภูเ ก็ต วางทอ PE ขนาด
เส(นผาศูนย.กลาง 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ความยาวไมน(อย 822
เมตร งบประมาณ 880,000 บาท นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 7 แนวทางที่ 1
โครงการที่ 68 หน(า 87 ตั้งจายจากเงินรายได(
........................................................

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 12,002,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม 11,302,000 บาท
คาตอบแทน
รวม
10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาลลูกจ(างประจําและพนักงานจ(างและ
ผู(มีสิทธิ์เบิกจายตามระเบียบ ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน
จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงินรายได(

รายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจ(างเหมาบริการ คาเชาทรัพย.สิน คาโฆษณา
และเผยแพร คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาเย็บ
หนังสือเข(าปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมการกําจัด
ขยะมูลฝอย และคาธรรมเนียมการทิ้งสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจาก
เงินรายได(
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจ(างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการจ(างเหมา
เอกชนจั ด เก็ บ ขยะ ตั้ ง จายจากเงิ น รายได( นํ า มาจาก
แผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557-2559)ยุ ท ธศาสตร. ที่ 1
แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 2 หน(า 46
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุ งรักษาหรือซอมแซมทรั พย.สิ นเพื่ อให(
สามารถใช(งานได(ตามปกติ (กรณีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
เชน คาซอมแซมทรัพย.สินครุภัณฑ.ตางๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพย.สิน เปนต(น ตั้งจายจากเงินรายได(
คาวัสดุ
วัสดุงานบ(านงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ(านงานครัว เชน ไม(กวาด แปรง
เขง สบู ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ถุงดํา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(

รวม
จํานวน

9,450,000 บาท
5,000,000 บาท

จํานวน

4,400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

1,842,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาวั ส ดุ ใ นการซอมแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหลอดไฟ ตลับ
ลูกป•น สายไมล. หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเครื่องแตงกาย
จํานวน

200,000 บาท

1,600,000 บาท

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเท(าบูUท ถุงมือ
เสื้อสะท(อนแสง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุอื่น

จํานวน

2,000 บาท

งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑA
รวม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ. เพื่อให(
สามารถใช( ง านได( ต ามปกติ (กรณี ว งเงิ น เกิ น กวา 5,000
บาท) เชน คาซอมแซมคาบํารุงรักษาครุภัณฑ. รถยนต. รถ
จักยานยนต. คอมพิวเตอร. เครื่องปริ้นเตอร. เครื่องสํารองไฟ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
……………………………………………..

700,000 บาท
700,000 บาท
700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเข(าลักษณะและประเภท
ข(างต(น ตั้งจายจากเงินรายได(

แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเข,มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการคนไทยใจอาสา
เพื่อจายเปนคาใช(จายในกิจกรรมตางๆ คาอาหารวาง และ
เครื่ อ งดื่ ม คาอาหารกลางวั น คาวิ ท ยากร คาวั ส ดุ แ ละ
คาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(องตามโครงการที่เทศบาลกําหนด
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 4แนวทางที่ 3 โครงการที่ 2
หน(า 65
โครงการจัดฝQกอบรมความรู(เกี่ยวกับอาชีพ ภูมิป€ญญาท(องถิ่น
เพื่อจายเปนคาจัดฝQกอบรม คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่ องดื่ม คาอาหารกลางวั น คาวิ ทยากร คาวั สดุ และ
คาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(องตามโครงการที่เทศบาลกําหนด
ตั้ งจายจากเงิ น รายได( นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 6 แนวทางที่ 3 โครงการที่ 1
หน(า 74
โครงการจั ด อบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
คณะกรรมการและสมาชิกกลุมออมทรัพย.เพื่อการผลิต
เพื่อจายเปนคาใช(จายตางๆในกิจกรรม คาเดินทาง คา
ยานพาหนะ คาวิทยากร และคาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง
ตามโครงการที่ เ ทศบาลกํ า หนด ตั้ ง จายจากเงิ น รายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 6 แนวทางที่ 8 โครงการที่ 1 หน(า 75
โครงการจั ด อบรมสั มมนาเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพองค. กรกลุ มสตรี
ระดับหมูบ(าน/ตําบล
เพื่อจายเปนคาใช(จายในกิจกรรมตางๆ คาอาหารวาง และ
คาเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร คาวัสดุและ
คาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(องตามโครงการที่เทศบาลกําหนด
ตั้งจายจากเงิ นรายได( นํ ามาจากแผนพัฒ นาสามป? (พ.ศ.
2557 – 2559)ยุทธศาสตร.ที่ 4 แนวทางที่3 โครงการที่ 1
หน(า 65

รวม
รวม
รวม

880,000 บาท
880,000 บาท
880,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

โครงการฝQกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ สินค(าหนึ่งตําบล
จํานวน
หนึ่งผลิตภัณฑ. OTOP
เพื่อจายเปนคาใช(จายตางๆในกิจกรรม คาเดินทาง คา
ยานพาหนะ คาวิทยากร และคาใช(จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข(อง
ตามโครงการที่ เ ทศบาลกํ า หนด ตั้ ง จายจากเงิ น รายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.
ที่ 6 แนวทางที่ 7 โครงการที่ 1 หน(า 75
โครงการฝQกอบรมสงเสริมการประกอบอาชีพทุกอาชีพแกสตรี
จํานวน
และประชาชนทั่วไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปนคาจัดฝQกอบรม คาวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุและคาใช(จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข( องตามโครงการที่ เทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงิ น
รายได( นํ ามาจากแผนพั ฒนาสามป? ( พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 6 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 1 หน(า 74
โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและสนับสนุน
จํานวน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการจั ด ประชุ ม เวที ป ระชาคม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ. และคาใช(จายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข(องตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป?( พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8
แนวทางที่ 5 โครงการที่ 1 หน(า 99
……………………………………………………..

350,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ คาจ(างเหมาบริการ คาบอกรับวารสาร
หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬา เทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ.
เพื่ อจายเปนคาใช(จ ายในการดํา เนิ นการโครงการแขงขั น
กีฬา เทศบาลตําบลศรีสุนทรสัมพันธ. ตั้งจายเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 3 หน(า 73
โครงการแขงขันตะกร(อประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทร
เพื่ อจายเปนคาใช(จ ายในการดํา เนิ นการโครงการแขงขั น
ตะกร(อประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล(พ.ศ.2557
- 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทาง 2 ลําดับที่ 2 หน(า 73
โครงการแขงขันเปตองประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการแขงขันเป
ตองประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทร ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 7 หน(า 74
โครงการแขงขันฟุตบอลประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทรคัพ
เพื่ อจายเปนคาใช(จ ายในการดํา เนิ นการโครงการแขงขั น
ฟุตบอลประจําป? เทศบาลตําบลศรีสุนทรคัพ ตั้งจายจาก
เงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.
2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทางที่ 2 ลําดับที่ 6
หน(า 74
โครงการสงทีมนักกีฬาเข(ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การโครงการสงที ม
นักกีฬาเข(ารวมการแขงขันกีฬาตางๆ เชน ฟุตบอล ฟุตซอล
เปตอง ตะกร( อ แบดมิ น ตั น ฯลฯ ตั้ ง จายจากเงิ น รายได(

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,335,000
1,335,000
1,300,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

นํามาจากแผนพั ฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทางที่ 4 ลําดับที่ 2 หน(า
โครงการสงทีมนักกีฬาเข(ารวมแขงขันกีฬาองค.กรปกครองสวน
ท(องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประจําป?
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การโครงการสงที ม
นั กกี ฬาเข( า รวมแขงขั น กี ฬ าองค. กรปกครองสวนท( อ งถิ่ น
จังหวัดภูเก็ตประจําป? ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพั ฒนาสามป? ของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทางที่ 4 ลําดับที่ 2 หน(า 73
โครงการแขงขันศรีสุนทรมินิมาราธอน
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการจัดการแขงขัน
ศรีสุนทรมินิมาราธอน ตั้งจายจากเงินรายได( โครงการ
จัดการแขงขันวิ่งมินิมาธอน ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร.ที่ 5
แนวทางที่ 2 โครงการที่ 8 หน(า 74
โครงการสนับสนุนวัส ดุอุป กรณ.กีฬา ให(แกชุมชน เยาวชน
ประชาชน ตําบลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ.กีฬา ให(แกชุมชน เยาวชน ประชาชน ตําบลศรี
สุนทร ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
ของเทศบาล (พ.ศ.2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 5 แนวทาง
ที่ 2 ลําดับที่ 1 หน(า 73
คาวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกร(อ ไม(
แบดมินตัน วอลเลย.บอล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ.ตางๆ ที่ไมเข(าลักษณะและ
ประเภทตามระเบีย บวิ ธี การงบประมาณ ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
งานศาสนาวัฒนธรรมท,องถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่ อจายเปนคาเย็ บ หนั งสื อเข( าปกหนั งสื อ คาซั กฟอก
คาธรรมเนี ยมตางๆ คาจ( างเหมาบริ การ คาเชาทรัพย.สิ น
คาจ(างเหมาบริการตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม
จํานวน

35,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,370,000
2,200,000
2,200,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายเกี่ ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติร าชการที่ ไมเข(า ลั กษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพื่ อจายเปนคาใช( จายในการดํ า เนิ น การโครงการจัด งาน
ประเพณีลอยกระทง ตั้งจายจากเงินรายได( ยุทธศาสตร.ที่ 3
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 57
โครงการจัดงานสดุดีท(าวเทพกระษัตรี – ท(าวศรีสุนทร
เพื่ อจายเปนคาใช( จายในการดํ า เนิ น การโครงการจัด งาน
สดุดีท(าวเทพกระษัตรี – ท(าวศรีสุนทร ตั้งจายจากเงิน
รายได( และปรากฏในแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.
2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2
หน(า 56
โครงการสงเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ประเพณี การถื อศี ล กิ นผั ก ตั้งจายจากเงิ น รายได( และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน(า 58 ลําดับที่ 2
โครงการสงเสริมประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ประเพณีการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557
- 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 3
โครงการสงเสริมประเพณีงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
ประเพณีงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557
- 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 4 ลําดับที่ 1 หน(า 59
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม แกเยาวชน ประชาชน
เพื่ อ จายเปนคาใช( จ ายในการดํ า เนิ น การโครงการอบรม
จริยธรรม คุณธรรม แกเยาวชน ประชาชน ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557
- 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 4 ลําดับที่ 2 หน(า 59
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการอุดหนุนประเพณีวันสารทไทย ตั้งไว( 80,000
บาท

จํานวน

1,500,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

170,000 บาท
170,000 บาท
170,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให(กับคณะกรรมการหมูบ(าน หมูที่ 1,2,5,6,7,8
ในการทํา กิจ กรรมประเพณีวั นสารทไทย ตั้ งจายจากเงิ น
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?ของเทศบาล (พ.ศ.2557
- 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน(า 1
ซึ่ งจะดํ า เนิ น การอุ ด หนุ น ให( เ มื่ อได( รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให(แกองค.กร
ปกครองสวนท(องถิ่นระดับจังหวัดแล(ว
2. โครงการอุดหนุนประเพณีสวดกลางบ(าน ตั้งไว( 90,000
บาท
เ พื่ อ อุ ด ห นุ น ใ ห( กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ( า น ห มู ที่
1,2,3,5,6,7,8 ในการทํากิจกรรมประเพณีสวดกลางบ(าน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒ นาสามป?ของ
เทศบาล (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 3 แนวทางที่
3 ลําดับที่ 1 หน(า 57 ซึ่งจะดําเนินการอุดหนุนให(เมื่อได(รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจาย
อํานาจให(แกองค.กรปกครองสวนท(องถิ่นระดับจังหวัดแล(ว
…………………………………………

แผนงานการพาณิชยA
งานกิจการประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป?ให(
พนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได(
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข(าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด(วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข(าราชการ
และลูกจ(างประจําของสวนราชการพ.ศ. 2548 เงินตอบ
แทนพิ เศษของพนั กงานผู( ได( รับ เงิ นเดื อนถึงขั้ น สู งสุ ด ของ
อั น ดั บ เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงานลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(าง
ของเทศบาลได(รั บเงิน เพิ่ มการครองชี พชั่ วคราว และเงิ น
เพิ่มตามวุฒิ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ. แ ละวิ ธี ก ารกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ นและ
จํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ สํานักงานข(าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
รับ รองวาคุ ณวุ ฒินั้ น เปนคุ ณวุ ฒิ เฉพาะสํา หรั บ ตํา แหนงที่
ได(รับแตงตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได(
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ(า ง ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ.การให(พนักงาน ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง
ของเทศบาลได(รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจายจาก
เงินรายได(
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,630,540
816,240
816,240
98,040

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

502,800 บาท

จํานวน

197,400 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,500,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและพนักงานจ(าง ใน
กรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจายจากเงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาโฆษณา และเผยแพร คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ(างเหมาบริการ คาบอกรับวารสาร
หรือเอกสารทางวิชาอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ.ตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร. รถยนต. ฯลฯ และเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสร(างตางๆ เชน สถานีผลิดน้ําประปา
สิ่งกอสร(างตางๆ เปนต(นตั้งจายจากเงินรายได((วงเงินไมเกิน
5,000.-บาท)
คาวัสดุ
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ.ตาง ๆ ที่ไมเข(าลักษณะ และ
ประเภทตามระเบีย บวิ ธี การงบประมาณ ตั้งจายจากเงิ น
รายได(
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟMา
เพื่อจายเปนคาไฟฟMาสําหรับกิจการประปา ตั้งจายจากเงิน
รายได(
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําประปา และคารักษามาตรวัดน้ํา
จากการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต เพื่อให(ประชาชน
ได(มีน้ําประปาใช(ในชวงฤดูแล(ง ตั้งจายจากเงินรายได(
งบลงทุน
คาครุภัณฑA
ครุภัณฑ.การเกษตร
เครื่องสูบน้ํา (ไดโวลต.)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา (ไดโวลต.) จํานวน 3
เครื่อง (เครื่องละ 5,000.-บาท) (เปนครุภัณฑ.ที่มีปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ แต
เทศบาลมี ค วามต( อ งการขนาด/คุ ณ ลั ก ษณะและราคา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ. เพื่อถือปฏิบัติ

รวม
จํานวน

80,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

300,000 บาท
300,000 บาท

รวม
จํานวน

1,020,000 บาท
1,000,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

314,300 บาท
214,300 บาท

จํานวน

15,000 บาท

ให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ ง
งบประมาณและจัด ซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่ เคย
จัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่มีอยู
ไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 49
หน(า 100
ครุภัณฑ.ไฟฟMาและวิทยุ
จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาด 5 กิโลวัตต. จํานวน 1 เครื่อง จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาด 5 กิโลวัตต.
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ขนาด 5 กิโลวัตต.ขึ้นไป เปนเครื่องยนต.ดีเซล
2.ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาดกิโลวัตต.ขั้นต่ํา
3.รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟMาแตละชุดดังนี้
3.1 แผงสวิทซ. 1 อัน
3.2 โวลต.มิเตอร. 1 อัน
3.3 แอมมิเตอร. 1 อัน
3.4 หลอดไฟแสงสวาง พร(อมขั้ว 1 ชุด
3.5 สวิตซ.ปIด - เปIดหลอดไฟ 1 อัน
3.6 คัตเอาต. 1 อัน
3.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
3.8 ฟรีเควนซีมิเตอร. 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต. ขึ้น
ไป)
4.คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
4.1.1 ไฟ AC 220 โวลต. ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ. สําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟMาขนาดต่ํากวา 10 กิโลวัตต.
4.1.2 ไฟ AC 380 / 220 โวลต. ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ
220 โวลต. ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ. สําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟMาขนาดต่ํากวา 10 กิโลวัตต.
4.2 มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟMาอัตโนมัติ (AUTOMATIC
VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

65,000 บาท

- ไมเกิน + 5 , - 5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟMาขนาดต่ํา
กวา 5 กิโลวัตต.
- ไมเกิน + 2.5 , - 2.5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟMาขนาด
ต่ํากวา 5 กิโลวัตต.
4.3 สํ า หรั บ เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟM า ที่ มี ขนาดไมต่ํ า กวา 5
กิโลวัตต. สามารถใช(ได(กับอุปกรณ.ไฟฟMาที่มีคา POWER
FACTOR ตั้งแตร(อยละ 80 ขึ้นไป
4.4 เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟM า ทุ กขนาดสงกํ า ลั ง ขั บ โดยตรง
(DIRECT COUPLING) หมายเหตุ 1 KVA. = 0.8 KW. แจ(ง
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0719 / ว 23 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ. 2555 โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํา มาจากแผนพั ฒนาสามป? (พ.ศ.2557 -2559 )
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 44 หน(า 100
ครุภัณฑ.โรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจาะทอ จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะทอ จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 -2559 ) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 42
หน(า 99
จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน
เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก รวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
นํ า มาจากแผนพั ฒ นาสามป? (พ.ศ.2557 -2559 )
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทาง 3 โครงการที่ 41 หน(า 99

20,000 บาท

34,300 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ.รายจาย
เพื่อให(สามารถใช(งานได(ตามปกติ (วงเงินเกินกวา 5,000.บาท) ตั้งจายจากเงินรายได(
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
รวม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน และสิ่งกอสร(าง
จํานวน
เพื่ อ จายเปนคาบํ า รุ ง รั ก ษา และปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสร(าง ตั้งจายจากเงินรายได(
……………………………………………………….

80,000 บาท

100,000 บาท
100,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่ อ จายเปนคาสมทบเข( า กองทุ น ประกั น สั ง คมให( แ ก
พนักงานจ(างของเทศบาล ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม ตั้งจาย
จากเงินรายได(
เบี้ยยังชีพผู(ป•วยโรคเอดส.
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมสวัสดิการผู(ป•วยเอดส.
ในชุ ม ชนรายละ 500 บาทตอเดื อ นตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาด(วยการจายเงินสงเคราะห.เพื่อการ
ยังชีพขององค.กรปกครองสวนท(องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเปน
ภารกิ จ ที่ เ ทศบาลได( รั บ การถายโอนตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
กระจายอํานาจให(แกองค.กรปกครองสวนท(องถิ่น ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
สํารองจาย
เพื่อจายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป? และเพื่อกรณี
ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น หรื อ บรรเทาป€ ญ หาความ
เดือดร(อนของประชาชนเปนสวนรวม ตั้งจายจากเงินรายได(
เปนเงิน 1,021,582 และตั้งจายจากเงินอุดหนุน เปนเงิน
128,868 บาท
รายจายตามข(อผูกพัน
เพื่อจายเปน
- คาบํ า รุ ง สั น นิ บ าตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้ ง ไว(
123,349.-บาท สํ า หรั บ จายเปนคาบํ า รุ งให( แกสมาคม
สันนิบาตฯเทศบาลเปนรายป? โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําป?ที่ผานมาของสมาชิก ยกเว(นเงินกู( เงินจายขาดและ
เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกินเจ็ด แสนห(า หมื่นบาท
ตั้งจายจากเงินรายได(
- คาใช(จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตั้งไว( 146,651.-บาท
เพื่อจายเปนคาใช(จายในการปรับปรุงจราจรในเขตเทศบาล
และกิจการที่ประชาชนได(รับประโยชน.โดยตรง เชน การ
ทาสี ตี เ ส( น จราจร แผงกั้ น จั ด ทํ า ปM า ยสั ญ ญาณไฟจราจร
หรืออุปกรณ.ที่ใช(ในการควบคุมการสัญจร ฯลฯ อุปกรณ.อื่น
ๆ ที่ เกี่ย วข(อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) ตั้งจายจากเงิน
รายได(

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,210,250
5,210,250
3,470,450
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

1,250,450 บาท

จํานวน

1,150,000 บาท

- เงินสมทบเข(ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ศรีสุนทร เปนเงิน 550,000.-บาท เพื่อจายเปนคาสมทบ
เข( ารวมกองทุ นหลักประกั นสุ ขภาพ ตามข( อตกลงการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท(องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจายจากเงินรายได(
- ทุนการศึกษาแกผู(บริหารท(องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจ(างและลูกจ(างของเทศบาล ใน
ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ปริญญาโท ตั้งไว( 330,000.บาท ตั้งจายจากเงินรายได(
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการสวนท(องถิ่น (กบท.)
จํานวน
เพื่ อ จายเปนเงิ น สมทบกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญให( แ ก
พนักงานเทศบาล โดยตั้งจายในอัตราร(อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับตามงบประมาณทั้งป?ในป?นี้ ไมรวม
รายได(จากพันธบัตร เงินกู( เงินที่มีผู(อุทิศให(และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข(าราชการสวนท(องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2552 ตั้งจายจากเงินรายได(
……………………………………………………..

1,739,800 บาท
1,739,800 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ8ายประจํา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
1.พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร(อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป? เปนเงิน 558,870 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได(
2.พนักงานครูเทศบาล จํานวน 3 อัตรา พร(อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป? 543,792 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว เงินประจําตําแหนงอื่นๆ แกพนักงาน
เทศบาล
เปนเงิน 30,480 .- บาท ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข(อง ตั้งจายจากเงินรายได(
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว เงินประจําตําแหนงอื่นๆ แกพนักงานครู
เทศบาล เปนเงิน 59,280.- บาท ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข(อง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เงินวิทยฐานะ
จํานวน

17,097,580
3,124,420
3,124,420
1,102,660

บาท
บาท
บาท
บาท

89,760 บาท

42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือน
ละ 3,500 บาท แกพนักงานครูเทศบาล ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน
คาตอบแทนพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินอื่นๆ ให(แกพนักงานจ(าง
จํานวน 13 อัตรา
1.พนักงานจ(าง จํานวน 12 อัตรา เปนเงิน 1,064,640
บาท ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

1,137,240 บาท

จํานวน

752,760 บาท

2.พนักงานจ(าง จํานวน 1 อัตรา (บุคลากรสนับสนุน
การสอน) เปนเงิน 72,600 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ(าง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวหรือเงินอื่นให(แกพนักงานจ(าง จํานวน 16

อัตรา เปนเงิน 717,360 ตั้งจายจากเงินรายได(
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวหรือเงินอื่นให(แกพนักงานจ(าง (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 35,400
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให(แกพนักงานเทศบาล ลูกจ(างประจําและ
พนักงานจ(าง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ ตั้งจายจากเงินรายได(
คาเชาบ(าน
เพื่อจายเปนคาเชาบ(านพักให(พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกจายได(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด(วยคาเชาบ(านของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้งจายจาก
เงินรายได(
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให( แก
พนักงานเทศบาลและลูกจ(างประจํา ที่มีสิทธิได(รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด(วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข(าราชการสวนท(องถิ่น ตั้ง
จายจากเงินรายได(
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ(างประจํา ที่มีสิทธิได(รับการ
ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด(วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข(าราชการ
สวนท(องถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได(
คาใช,สอย
รายจายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ

รวม
รวม
จํานวน

6,405,260 บาท
201,200 บาท
100,000 บาท

จํานวน

31,200 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

3,216,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจ(างถายเอกสาร คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ คาจ(างเหมาบริการ คาบอกรับ
วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ คาซักฟอก คา
เย็บเอกสารเข(าเลม คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชา
ทรัพย.สิน คาจ(างทําความสะอาด คาจ(างยาม คาจ(าง
ทําความสะอาดสระวายน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได(
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข(าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใช(จายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช(จายในการเดินทางไปราชการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
โครงการเข(าคายภาคฤดูร(อน
จํานวน
เพื่อดําเนินกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเข(าคาย
คอมพิวเตอร. กิจกรรมเข(าคายภาษาอังกฤษ กิจกรรม
เข(าคายกีฬา กิจกรรมเข(าคายศิลปะ กิจกรรมคาย
นาฎศิลป‡ กิจกรรมบรรพชาสามเณร กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม โดยจายเปน คาเอกสารและสื่อ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ทรัพย.สิน คาโล คาของขวัญของรางวัล คาเกียรติบัตร
คาอุปกรณ. คาวัสดุ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับ
โครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 8 หน(า 49
โครงการเข(ารวมกิจกรรมวิชาการของกรมสงเสริมการ
จํานวน
ปกครองท(องถิ่น
เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาปMาย
ประชาสัมพันธ. ฯลฯ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(อง
กับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 2 หน(า 53

500,000 บาท

150,000 บาท

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คา
เกียรติบัตร คาอุปกรณ.จัดบอร.ดวิชาการ คาอุปกรณ.
สําหรับการเตรียมการแขงขัน คาของขวัญของรางวัล
ฯลฯ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้ง
จายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 –2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่
14 หน(า 51
โครงการจัดงานวันพอและวันแมแหงชาติ
เพื่อจายเปน คาดอกมะลิ คาดอกไม( ธูป เทียน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาซื้อพวงมาลัย คาเกียรติ
บัตร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00211 ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 4
หน(า 48
โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา
เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาเชาสถานที่ คา
เอกสารประกอบการอบรม คาปMายประชาสัมพันธ.
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 2
หน(า 53
โครงการเด็กไทยใสใจโภชนาการ
เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ.สําหรับดําเนินการตาม
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 18 หน(า 52
โครงการถวายเทียนพรรษาวันเข(าพรรษา
เพื่อจายเปน คาเทียนพรรษา คาดอกไม( ธูป เทียน คา
ชุดสังฑทาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปMาย
ประชาสัมพันธ. ฯลฯ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(อง
กับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 20 หน(า

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

โครงการนําเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน
ศึกษาดูงานแหลงเรียนรู(
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียม คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาพาหนะ คาปMายประชาสัมพันธ. ฯลฯ
และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 21
หน(า 21

25,000 บาท

โครงการประกวดมารยาทไทย
เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากรอบรมแกครู คา
ของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 2 หน(า 48
โครงการประชุมผู(ปกครอง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร
ประกอบการประชุม คาปMายประชาสัมพันธ. คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่ม และ
คาใช(จายอื่นๆที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจากเงิน
รายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 5 ลําดับที่ 17 หน(า
51
โครงการฝQกอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อจายเปน คาตอบแทนวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาที่
พัก คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ.สําหรับการอบรม ฯลฯ
คาปMายประชาสัมพันธ. และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(อง
กับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 3 ลําดับที่ 1 หน(า 53
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน(อย
เพื่อจายเปน คาเชาสถานที่ คาตกแตงสถานที่ คาเชา
ชุดครุย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําวุฒิบัตร
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป? (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 7 หน(า 49

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

โครงการเรียนรู(ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจายเปนคาจ(างเหมาสถาบันเอกชนหรือบุคคลใน
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให(แกนักเรียนในระดับปฐมวัย ให(แกนักเรียนศูนย.
พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร และ โรงเรียนอนุบาล
ศรีสุนทร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 1 หน(า 48
โครงการวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจายเปน คาของขวัญของรางวัลสําหรับเด็ก คาจัด
และตกแตงเวที คาปMายประชาสัมพันธ. คาตอบแทน
การแสดง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาซุ(มลูกโป•ง
คาอุปกรณ.จัดทําซุ(มกิจกรรมตาง ๆ คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาอุปกรณ. คาขยายอัดภาพ คาเกียรติ
บัตร คาโลห. ฯลฯ และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับ
โครงการ ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่
1 ลําดับที่ 12 หน(า 50
โครงการวันไหว(ครู
เพื่อจายเปน คาตกแตงสถานที่ คาดอกไม( ธูป เทียน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหนังสือ ฯลฯ และ
คาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจายจาก
เงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.25572559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 16 หน(า
51
โครงการสนับสนุนคาใช(จายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อเปนคาใช(จายดังนี้
-โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก ระดับกอนปฐมวัย
ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน จํานวน 70
คน เปนเงิน 392,000 บาท
-โครงการอาหารกลางวันเด็กระดับอนุบาล 1-3 ใน
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 150
คน เปนเงิน 600,000 บาท
-สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด(อยโอกาสบ(านทาเรือ (
15 x280x20) 84,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

1,076,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6
ลําดับที่ 11 หน(า 54 "ทั้งนี้จะเบิกจายเมื่อได(รับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท(องถิ่น"
โครงการหนูน(อยรักษ.ประชาธิปไตย
จํานวน
เพื่อใช(จายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ.
คาเกียรติบัตร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และคาใช(จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข(องกับโครงการ ตั้งจาย
จากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 9
หน(า 50
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ. วัสดุ
ตางๆ และที่ดินและสิ่งกอสร(างตลอดจนทรัพย.สินอื่น
ๆ ( รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให(สามารถใช(
งานได(ตามปกติที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ) ตั้งจาย
จากเงินรายได(
คาวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน

30,000 บาท

60,000 บาท

2,938,060 บาท
100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุตางๆ ที่ใช(ในการปฏิบัติงานใน
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไม(
บรรทัด ยางลบ กระดาษไข แฟMม ลวดเย็บกระดาษ
หนังสือ วารสาร จัดทําแผนพับ และน้ําดื่มสะอาด
แผนปMายชื้อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปMายตางๆ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุไฟฟMาและวิทยุ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟMาและวิทยุ เชน ฟIวส. สวิทซ.
ไฟฟMา สายไฟฟMา หลอดไฟฟMา แบตเตอรี่แห(ง ถานวิทยุ
มือถือ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุงานบ(านงานครัว
เพื่อจายเปน คาใช(จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ(านงาน
ครัว เชน ไม(กวาด แปรง สบู เขง น้ํายาล(างจาน
ผงซักฟอก นํายาดับกลิ่น เครื่องนอนนักเรียน ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได(

คาอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนม ให(แกนักเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ(านมาหนิก ( 300 x260x7) 546,000
บาท
- โรงเรียนบ(านทาเรือ ( 195 x260x7) 354,900 บาท
- โรงเรียนบ(านลิพอน ( 98 x260x7) 178,360 บาท
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ( 420 x260x7)
764,400 บาท
- โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร ( 150 x260x7) 273,000
บาท
- ศูนย.พัฒนาเด็กเล็กตําบลศรีสุนทร ( 70 x280x7)
137,000 บาท
- สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนด(อยโอกาสบ(านทาเรือ (
15 x280x7) 29,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559)ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 ลําดับ
ที่ 11 หน(า 54
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน
ยางใน ยางนอก หัวเทียน น้ํากลั่น คาเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน ,ดีเซล น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได(
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร กิจกรรม
ขาวสารของเทศบาล โรงเรียน ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก
เชน แผนปMาย โปสเตอร. พูกัน สี ฯลฯ น้ํามันหลอลื่น
ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ชุดการแสดง
นาฎศิลป‡ ฯลฯ พร(อมอุปกรณ.ตางๆ ของโรงเรียน
อนุบาลและศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได(

จํานวน

2,283,060 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร.

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

50,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

3,195,900 บาท
1,145,900 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร. เชน แผนดิสก. ตลับ
หมึก หมึกพิมพ. สายLan Hub Swicht Flashdrive
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(
วัสดุการศึกษา
เพื่อจายเปน คาวัสดุการศึกษา เชนสื่อการเรียนการ
สอน หนังสือเรียน ฯลฯ เปนเงิน 100,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได(
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ. /หนังสือฝQกทักษะ
และเสริมประสบการณ.การเรียนของเด็กประถมวัย
ตามโครงการจัดทําศูนย.การเรียนรู(สําหรับเด็กปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดองค.กรปกครองสวนท(องถิ่น
ประจําป?งบประมาณ พ.ศ.2557 เปนเงิน 50,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ.ตาง ๆ ที่ไมเข(าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบและวิธีการงบประมาณ ตั้ง
จายจากเงินรายได(
คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท.
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท.ภายในสํานักงานเทศบาล คา
โทรศัพท.เคลื่อนที่เลขหมายตางๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของผู(บริหารและประธานสภาเทศบาล ตั้ง
จายจากเงินรายได(
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใช(จายเกี่ยวกับการใช(ระบบ
อินเตอร.เน็ต คาโทรสาร คาสื่อสารอื่นๆ รวมทั้ง
คาใช(จายเพื่อให(ได(ใช(บริการดังกลาว ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได(
งบลงทุน
คาครุภัณฑA
ครุภัณฑ.สํานักงาน

โตUะควบคุมพร(อมเก(าอี้สําหรับครูผู(สอน จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่อจายคาเปนคาจัดซื้อโตUะควบคุมพร(อมเก(าอี้สําหรับ
ครูผู(สอน จํานวน 2 ชุด ชุดละ 9,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โตUะทํางานทําด(วยพาติเกิ้ลบอร.ดขนาดไมน(อยกวา
60 x 120 x 75 ซม. มีลิ้นชักสําหรับใสเอกสาร
- โตUะคอมพิวเตอร.ขนาดไมน(อยกวา 60 x 80 x75
ซม. มีชั้นสไลด.สําหรับวางคีย.บอร.ด
- โตUะสําหรับเข(ามุมขนาดไมน(อยกวา 60 x 60 x 75
ซม.
- เก(าอี้คอมพิวเตอร.แบบมีพนักพิงสามารถปรับ
ระดับสูงต่ําได(
- เบาะรองนั่งหน(าหุ(มด(วยหนังเทียมมีที่ท(าวแขนฐาน
เก(าอี้มีล(อเลื่อนแบบ 5 แฉก
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : ไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานัก
งบประมาณ 3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิด
ความสะดวก รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได(
ครุภัณฑ.การศึกษา
จัดซื้อไม(คฑา จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ไม(คฑา จํานวน 2 ชุด ชุดละ
5,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้
-เปนไม(คฑาใช(ควบคุมการทํางานบนกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.แทนปากกาและเมาส.ได(
-มีความยาวไมน(อยกวา 50 เซนติเมตรเหมาะสําหรับ
เด็กที่เอื้อมไปไมถึงด(านบนของกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.
-อุปกรณ.เปนแบบไร(สายไมใช(แบตเตอรี่

18,800 บาท

10,000 บาท

-มีฟ€งก.ชั่นพิเศษ เชนการเลื่อนพอยเตอร. (Pointer)
การคลิกลากวางหมุนรอบเจ็คตางๆบนกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.ได( "เปนครุภัณฑ.ที่ไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ " โดยมีเหตุผลดังนี้
1) วัตถุประสงค. เพื่อไม(คฑาใช(ควบคุมการทํางานบน
กระดานอิเล็กทรอนิกส.แทนปากกาและเมาส.ได(
2) ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชี เนื่อจากไมมี
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
3) ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ เด็กและเยาวชนได(
พัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ตั้งจายจากเงินราย ได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป?
พ.ศ. 2557-2559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.ยานพาหนะและขนสง
จัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน 1 คัน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต. จํานวน 1 คัน มี
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดต(องไมน(อยกวา 120 ซีซี.
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา
- กรณีขนาดต่ํากวาซีซี. ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี. หรือ
ขนาดเกนกวาซีซี. ที่ไมกําหนดไมเกิน 5 ซีซี. เปน
จักรยานยนต.ตามขนาดซีซี. ที่กําหนดไว(
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3
ลําดับที่ 47 หน(า 100(ตั้งตามเกณฑ.มาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ ป? พ.ศ.2556)
ครุภัณฑ.ไฟฟMาและวิทยุ
อุปกรณ.นําสัญญาณภาพ VGA จํานวน 2 ชุด
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ.นําสัญญาณภาพ VGA
จํานวน 2 ชุด(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือ
ปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึง

46,400 บาท

11,000 บาท

ขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) โดยมีเหตุผล
ดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจาก
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ : ทําให(เกิดความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจาก
เงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 25572559เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.โฆษณาและเผยแพร
กระดานอิเล็กทรอนิกส. จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส. จํานวน
2 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนว
ทแยงมุมไมน(อยกวา 95 นิ้ว
-เปนกระดานที่ใช(เทคโนโลยีระบบอินฟราเรด
(Infrared) หรือระบบอิเล็กโตรแมกเนติก
(Electromagnetic) หรือดีกวา
- สามารถแสดงผลคอมพิวเตอร.ผานเครื่องฉายระบบ
LCD/DLP หรือดีกวา
- พื้นกระดานทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและลด
แสงสะท(อน (Low Glare Screen)
- สามารถติดตั้งได(ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนังและติดตั้ง
บนขาตั้งที่มีล(อเลื่อน
- สามารถใช(นิ้วหรือวัตถุในการวาดเขียนภาพหรือ
ควบคุมการทํางานตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร.ได(
- วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เปนอุปกรณ.
มาตรฐานพร(อมกับจอรับภาพซึ่งสามารถทํางานแทน
เมาส.สามารถทํางานรวมกับกระดานแบบมีปฎิสัมพันธ.
(Interactive) และเชื่อมตอแบบไร(สาย
- การเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอร.แบบไร(สายหรือ
ทางพอร.ต USB2.0 หรือดีกวา
- มีซอฟต.แวร.ควบคุมการทํางาน

320,000 บาท

- สามารถรองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษเปนอยาง
น(อย
- สามารถนําเสนอรูปแบบกราฟฟIกภาพนิ่งวิดีโอเสียง
ได(
- สามารถจัดเก็บค(นหาบันทึกข(อมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร. (ฮาร.ดดิสก. ซีดี ดีวีดี ฯลฯ)
- สามารถใช(งานรวมกับโปรแกรมสํานักงานได(เชน
MS Office, Open Office และสามารถบันทึกข(อมูล
ที่เขียนลงรวมในไฟล.เอกสารไฟล.คํานวณ,ไฟล.นําเสนอ
งานได(
- รองรับการเขียนด(วยลายมือและรับเข(าเปนตัวพิพม.
มาตรฐานภาษาอังกฤษเปนอยางน(อย
- รองรับการแปลงลายมือเปนสูตรทางคณิตศาสตร.
- สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ Windows
หรือ Linux หรือ Mac หรืออื่นๆได(
- สามารถพิมพ.ออกทางเครื่องพิมพ.ได(
คุณสมบัติทางเทคนิค
- มีระบบเครื่องเสียงและลําโพง 1 คูกําลังขับไมต่ํากวา
20 Watt ตอข(าง (RMS) ติดตั้งอยางเรียบร(อยบนตัว
กระดานจากโรงงานผู(ผลิตโดยตรง
- ปากกาควบคุมการทํางานเปนระบบอิเล็กโตรแมน
เบติกแบบไร(สายและไมใช(แบตเตอรี่
- ปากกาควบคุมสามารถใช(งานเหมือนเมาส.ทั้งการ
คลิกซ(ายและคลิกขวา
- มีโปรแกรมสนับสนุนการสร(างสื่อการเรียนการสอน
ที่มีคลังข(อมูลบทเรียนสําเร็จข(อมูลรูปทรงแบงเปน
หมวดหมูตามสาขาวิชาตางๆ สามารถดึงมาใช(งานได(
โดยงายและมีข(อมูลไมน(อยกวา 3,000 ข(อมูล
- เปนผลิตภัณฑ.มาตรฐานจากกลุมประเทศในยุโรป
อเมริกาหรือญี่ปุ•น
- มีหนังสือคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
- ต(องมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายผู(ผลิตหรือผู(
นําเข(าโดยตรง
1. วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงานห(องเรียน
อัจฉริยะ
2. เหตุผลที่จําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชี ฯ เปน
ครุภัณฑ.ที่ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.

3. ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) ตั้งจายจากเงิน
รายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับ
ที่ 3 หน(า 48
จัดซื้อกล(องถายรูปดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกล(องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
-ความละเอียดไมน(อยกวา 16 ล(านพิกเซล
-เปนกล(องคอมแพค (Compact Digital Camera)
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร.
ภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash ) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข(อมูล ได(อยางสะดวก
เมื่อข(อมูลเต็ม หรือเมื่อต(องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายข(อมูลจากกล(องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร.ได(
- มีกระเป•าบรรจุกลอง
ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานัก
งบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได(
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร. พร(อมอุปกรณ.
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร.
พร(อมอุปกรณ.และสายสัญญาณติดตั้ง จํานวน 2
เครื่อง เครื่องละ 32,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนส.เดียว สามารถตอกับ
อุปกรณ.เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร. และวิดีโอ
- ใช( LCD Panel หรือระบบ DLP โปรเจคเตอร.
- มีความสวางในการฉายภาพไมต่ํากวา 3,000 ANSI
Lumens
- ความละเอียดภาพระดับ XGA เปนระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True

จํานวน

65,800 บาท

(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ) ตั้งจายจากเงิน
รายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับ
ที่ 3 หน(า 48
ชุดเครื่องขยายเสียงพร(อมไมโครโฟนไร(สายและอุปกรณ.
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร(อม
ไมโครโฟนไร(สายและอุปกรณ. จํานวน 2 ชุด เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อ เครื่องขยายเสียงพร(อมไมโครโฟนไร(สาย
และอุปกรณ. จํานวน 2 ชุด ชุดละ 30,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เปนชุดเครื่องขยายเสียงระบบสเตอริโอมีกําลังขับ
รวมไมต่ํากวา 150 วัตต. (rms)
- เปนระบบการเสียงรอบทิศทาง 5 ทิศทาง
- รองรับการถอดรหัสเสียง Dolby Digital และ DTS
จากเครื่องเลนดีวีดี
- มีชองตอไมโครโฟน 2 ชุดปรับแตงเสียงได(อยางงาย
และมีอุปปกรณ. ดังนี้
- เครื่องเลน VCD/DVD โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- รองรับการเลนแผน DVD , VCD, CD-R/RW และ
MP3
- สามารถถอดรหัสเสียง Dolby Digital
- มีชองตอไมโครโฟน 2 ชุด
- ควบคุมด(วยรีโมทคอนโทรล
-ชุดลําโพง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนตู(ลําโพงแบบ 2 ทิศทาง
- ตู(ทําด(วยไม(หรือพลาสติกขนาดไมน(อยกวา 6 นิ้ว
- รองรับกําลังขับสูงสุดของเพาเวอร.แอมป‡ได( 150W
rms ที่ 8 โอมห.

จํานวน

60,000 บาท

- มีชวงตอบสนองความถี่ในชวงระหวาง 40 Hz -20
kHz หรือกว(างกวา
- มีขายึดลําโพงทําด(วยเหล็ก
- มีชุดลําโพงไมน(อยกวา 1 คู
- ไมโครโฟนชนิดไร(สาย โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ไมโครโฟนเปนแบบใช(ชนิดไร(สายใช(ยานความถี่
UHF
- ตอบสนองความถี่ 40Hz-18KHz
- ตัวไมโครโฟนทํางานด(วยแบตเตอรี่ขนาด AA
จํานวน 2 ก(อน
- แสดงผลด(วยหน(าจอ LCD
- ปรับระดับเสียงของไมโครโฟน A และ B ได(อยาง
อิสระ
- ระยะการรับสงสัญญาณไมน(อยกวา 50 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตั้งจายจากเงินราย
ได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559
เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับ
ที่ 3 หน(า 48
ครุภัณฑ.คอมพิวเตอร.
เครื่องคอมพิวเตอร.พร(อมอุปกรณ.สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไมน(อยกวา 20 นิ้ว)
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 32,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

จํานวน

64,000 บาท

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน(อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน(อย
กวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache
Memory ไมน(อยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด ไมน(อยกวา 1
GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมน(อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมน(อยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - Rw หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือ
ปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึง
ขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
เหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่
มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ : มีการพัฒนาการ
เรียนการสอน ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
เครื่องพิมพ. Multifunction ชนิดฉีดผงหมึก (lnkjet)
จํานวน
เพื่อจายคาเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ. Multifunction
ชนิดฉีดผงหมึก (Inkjet) จํานวน 2 ชุด ชุดละ 4,200
บาท

8,400 บาท

โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนอุปกรณ.ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช(เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ.ไมน(อยกวา 4,800 x
1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ.ไมน(อยกวา 20 หน(าตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ.ขาวดําไมน(อยกวา 28 หน(า
ตอนาที
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได(
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน(อยกวา 1,200
x 2,400 dpi
- มีถาดปMอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document
Feed)
- สามารถถายเอกสารได(ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได(สูงสุดไมน(อยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได( 25 ถึง 400 เปอร.เซ็นต.
- สามารถใช(ได(กับ A4, Letter Legal และ Custom
โดยถาดใสกระดาษได(ไมน(อยกวา 100 แผน
เครื่อง (เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือ
ปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึง
ขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาด
หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
เหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่
มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่เทศบาลจะได(รับ : มีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป?
พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48

เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน

10,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 1
KVA จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,300 บาท
โดยคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 1 KVA และ 600
W
- สามารถสํารองไฟฟMาได(ไมน(อยกวา 15 นาที
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
เหตุผลดังนี้
1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เนื่องจากที่
มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจาก
เงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 25572559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร. ระดับจังหวัดภูเก็ต
เครื่องสํารองไฟฟMา ขนาด 750 VA
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด
750VA จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีกําลังไฟฟMาด(านนอกไมน(อยกวา 750 VA
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
เหตุผลดังนี้

1,700 บาท

1.วัตถุประสงค. : เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.ความจําเปนที่ต(องซื้อนอกเหนือบัญชีฯ : เปน
ครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจายจาก
เงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ. 25572559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
ลําดับที่ 3 หน(า 48 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร. ระดับจังหวัดภูเก็ต
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.พร(อมอุปกรณ. จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร.พร(อม
อุปกรณ. จํานวน 1 เครื่อง(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ
เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและ
จัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
* มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมน(อยกวา 209 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
* มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา
มีขนาดไมน(อยกวา 4 GB
* มีหนวยจัดเก็บข(อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมน(อยกวา 500 GB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไมน(อยกวา 60 GB จํานวน
1 หนวย
* DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
* มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมน(อยกวา 1 ชอง
* มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio
ไมน(อยกวา 600:1 และมีขนาดไมน(อยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
โดยมีเหตุผลดังนี้

จํานวน

14,000 บาท

1.วัตถุประสงค. เพื่อใช(ในการปฏิบัติงาน
2.เหตุผลและความจําเปน เนื่องจากที่มีอยูไมเพียงพอ
3.ประโยชน.ที่คาดวาจะได(รับ ทําให(มีความสะดวก
รวดเร็วเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 -2559 ) นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3
โครงการที่ 46 หน(าที่ 100 ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ได(รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร. ระดับจังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร.
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด (เปนครุภัณฑ.
ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณ
และจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ
อยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจายจากเงินรายได(
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 - 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 8 แนวทางที่ 3 หน(า 92 ลําดับที่ 13
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร.
ระดับจังหวัดภูเก็ต
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร. จํานวน 2 ชุด ราคา
ชุดละ 3,800 บาท
- เปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร.
- มีแผนซีดีรอม (CD-ROM) ชุดติดตั้งจํานวน 1 ชุด

จํานวน

3,800 บาท

จํานวน

7,600 บาท

(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
บทเรียนคอมพิวเตอร.ชวยสอน (CAI) สําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบทเรียนคอมพิวเตอร.ชวยสอน
(CAI) สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชุด ชุดละ
25,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เนื้อหาบทเรียนสอดคล(องกับหลักสูตรปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- สาระการเรียนรู(มีโปรแกรมคอมพิวเตอร.ชวยสอน
(CAI) เปนสื่อกลางถายทอดด(านองค.ความรู(ตางๆ ที่
เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่ง
ตางๆ รอบตัวเด็กเปนต(น
- เปนสื่อที่สงเสริมทักษะด(านการอาน ฟ€ง พูด และ
เขียน สําหรับการเขียนจะต(องแสดงให(เห็นถึงวิธีการ
เขียนอยางถูกต(องทั้งพยัญชนะไทยและพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษเสนอเปนกราฟIกแอนิเมชั่น
- มีนิทานเสริม EQ รูปแบบเปนการ.ตูนแอนิเมชั่นเลา
เปนเรื่องราวในแตละเรื่องมีกิจกรรมภาพระบายสีและ
กิจกรรมตอภาพและมีไมน(อยกวา 5 เรื่อง
- มีโปรแกรมเสริมเชาว.ป€ญญาเปนคําถามประกอบ
ภาพโดยคําเฉลยเปนการ.ตูนแอนิเมชั่น
- มีสารบัญหรือรายการหลัก (Main Menu) ที่มีการ
จัดกลุมหัวข(อของโปรแกรมอยางเปนระบบชัดเจนซึ่ง
จะต(องแยกสวนเมนูหลักออกจากตัวบทเรียน
คอมพิวเตอร.ชวยสอนอยางเปนอยางอิสระผู(เรียน
สามารถเลือกเรียนรู(ได(ตามความสนใจ

จํานวน

50,000 บาท

- ผู(เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ. (Interactive) กับตัว
บทเรียนได(โดยตรง
- ภายในตัวบทเรียนมีปุ•มปรับลดระดับเสียงให(ดังหรือ
เบาได(
- มีแบบทดสอบเตรียมความพร(อมด(านตางๆ โดยแบง
การทดสอบเปน 3 ระดับ
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทาง
เครื่องพิมพ.ได(
- มีโปรแกรมกิจกรรมเสริมทักษะเกมฝQกทักษะและ
แบบทดสอบเตรียมความพร(อมรวมแล(วไมน(อยกวา
100 โปรแกรม
- มีลิขสิทธิ์ถูกต(องตามกฎหมายและโปรแกรมที่เสนอ
ราคาจะต(องมีบันทึกข(อตกลงจากผู(มีลิขสิทธิ์ในการจัด
จําหนายอยางถูกต(อง
- โปรแกรมหรือซอฟต.แวร.ที่ผลิต ณ วันที่ ผลิต
บริษัทผู(ผลิตจะต(องได(รับรองมาตรฐานวิศวกรรม
ซอฟต.แวร.หรือได(รับการรับรองกระบวนการบริหาร
จัดการด(านการพัฒนาซอฟต.แวร.อยางน(อยมาตรฐาน
ใดมาตรฐานหนึ่งเชน TQS/ISO 15504,ISO/IEC
29110 เปนต(นโดยมีเอกสารรับรองอ(างอิง
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส.รูปแบบมัลติมีเดียระบบ e-learning
จํานวน
สําหรับครูปฐมวัย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส.รูปแบบ
มัลติมีเดียระบบ e-Learning สําหรับครูปฐมวัย
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 47,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้

95,000 บาท

-เปนบทเรียนคอมพิวเตอร.ชวยสอนรูปแบบมัลติมีเดีย
ทํางานผาน web browser บนระบบเครือขาย
(Intranet)
-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร.ไมน(อยกวา 10 เครื่อง
-มีเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการใช(ห(องเรียนอัจฉริยะ
-มีเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาห(องเรียน
อัจฉริยะ
-ใช(รวมกับระบบ e-Learning แบบโอเพนซอร.ส
(Open Source) ได(อยางมีประสิทธิภาพ
-มีระบบการจัดการอยางน(อย 3 สวนคือครูผู(สอน
นักเรียนและผู(ดูแลระบบ
-มีระบบบริการจัดการคลังข(อสอบรูปแบบมัลติมีเดีย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมคลังข(อสอบระบบมัลติมีเดียสําหรับเด็กปฐมวัย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมคลังข(อสอบระบบ
มัลติมีเดียสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 2 ชุด ชุดละ
38,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีแบบทดสอบวัดความรู(ด(านตางๆ ครอบคลุมทักษะ
ความรู(พื้นฐานด(านคณิตศาสตร. วิทยาศาสตร.
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และ เชาว.ป€ญญาเปนต(น
- ข(อสอบมีรูปแบบเปนมัลติมีเดียไมน(อยกวา 3,500
ข(อ
- มีรูปแบบข(อสอบที่หลากหลายเชนจับคูเลือกตอบ
เติมคําถูก/ผิดเปนต(น
- มีระบบจัดเก็บคะแนนและรายงานผลของผู(ทดสอบ
- ครูผู(สอนสามารถเข(า (Import) แบบทดสอบที่มี

76,000 บาท

SCORM เข(าในระบบได(
- โปรแกรมมีลักษณะการทํางานผาน Web browser
ซึ่งรองรับกับการทํางานบนระบบเครือขาย
(เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ฯ)ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะขบวนการคิดเสริมเชาว.
จํานวน
ป€ญญา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรมแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว.ป€ญญา จํานวน 2 ชุด
ชุดละ 17,850 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนโปรมแกรมที่ออกแบบมาให(ผู(สอนใช(พัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมเชาว.ป€ญญาของเด็กระดับ
ปฐมวัยโยทํากิจกรรมผานกระดานอิเล็กทรอนิกส.แบบ
โต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายมีคําแนะนํา
การใช(งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ จะต(องมีเนื้อหาที่
สอดคล(องกับสาระเรเรียนรู(เกี่ยวกับเรื่องราวบุคคล
และสถานที่แวดล(อมเด็กธรรมชาติรอบตัวและสิ่ง
ตางๆ รอบตัวเด็ก
- เปนสื่อที่เน(นการพัฒนาทักษะด(านความจําการ
สังเกตจําแนกการจัดกลุมการเรียงลําดับการหา
ความสัมพันธ.กันและมิติสัมพันธ.
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด(าน
กระบวนการคิด
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทาง
เครื่องพิมพ.ได(

35,700 บาท

- มีฟ€งก.ชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป?
พ.ศ. 2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา
จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางภาษา จํานวน 2 ชุด ชุดละ 17,850
บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ออกแบบสําหรับให(ครูผู(สอนใช(สอน
เด็กระดับปฐมวัยผานกระดานอิเล็กทรอนิกส.แบบ
โต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายมีคําแนะนํา
การใช(งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ สอดคล(องกับหลักสูตร
ปฐมวัย พ.ศ.2546 ถายทอดองค.ความรู(ตางๆ ที่
เกี่ยวกับตัวเด็กและสถานที่ธรรมชาติรอบตัวสิ่งตางๆ
รอบตัวเด็กเปนต(น
- เปนสื่อที่เน(นการสอนทักษะด(านการฟ€งพูดอานและ
เขียน
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทาง
เครื่องพิมพ.ได(
- มีกิจกรรมภาพระบายสีเสริมจินตนาการและ
ความคิดสร(างสรรค.ให(กับเด็กปฐมวัย

จํานวน

35,700 บาท

- พื้นฐานทางภาษาไทยอยางน(อยจะต(องมีเนื้อหา
เกี่ยวกับพยัญชนะไทยสระการประสมคําด(วยสระอา
สระอี สระอู มาตราตัวสะกด
- พื้นฐานทางภาษาอังกฤษอยางน(อยจะต(องมีเนื้อหา
เกี่ยวกับพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ
วันเดือนตัวเลขสีรูปทรงการสนทนาการทักทายอยาง
งายประโยคคําถามงาย
- มีฟ€งก.ชั่นปรับลดระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู(
จํานวน
คณิตศาสตร. จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู(คณิตศาสตร. จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 17,850 บาท
มีคุณลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ออกแบบมาให(ครูผู(สอนใช(สอนวิชา
คณิตศาสตร.สําหรับเด็กระดับปฐมวัยผานกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมีเดียใช(งานงายคําแนะนําการ
ใช(งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ แบงออกเปน 6 มาตรฐาน
การเรียนรู(มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ.ทาง
คณิตศาสตร.การนับจํานวนและการคํานวณเรขาคณิต
2 มิติ และ 3 มิติพื้นฐานการวัดการชั่งการตวงเงินและ
เวลาความรู(พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิรวมถึงการใช(

35,700 บาท

กระบวนการเรียนรู(คณิตศาสตร.ทางด(านการคิดอยางมี
เหตุผลและการใช(กระบวนการในการคิดแก(ไขป€ญหา
ตางๆ
- เปนสื่อที่เน(นการสอนทักษะด(านการเปรียบเทียบ
จําแนกจัดกลุมหาความสัมพันธ.คํานวณเปนต(น
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร.
- กิจกรรมใบงานตาง ๆ สามารถพิมพ.ออกทาง
เครื่องพิมพ.ได(
- มีฟ€งชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู(
จํานวน
วิทยาศาสตร. จํานวน 2 ชุด
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู(วิทยาศาสตร. จํานวน 2 ชุด ชุด
ละ 17,850 บาท
โดยมีลักษณะดังนี้
- เปนโปรแกรมที่ออกแบบมาให(ครูผู(สอนใช(สอนวิชา
วิทยาศาสตร.สําหรับเด็กระดับปฐมวัยผานกระดาน
อิเล็กทรอนิกส.แบบโต(ตอบ
- มีรูปแบบเปนสื่อมัลติมิเดียใช(งานงายมีคําแนะนํา
การใช(งานทุกหน(าจอ
- เนื้อหาและกิจกรรมตางๆ จะต(องมีเนื้อหาที่
สอดคล(องกับสาระการเรียนรู(เกี่ยวกับเรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล(อมเด็กธรรมชาติ
รอบตัวและสิ่งตางๆ รอบตัวเด็ก

35,700 บาท

- เปนสื่อที่เน(นการพัฒนาทักษะด(านการสังเกตการ
จําแนกการจัดกลุมการคิดอยางมีเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ.กัน
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร.
- กิจกรรมใบงานตางๆ สามารถพิมพ.ออกทาง
เครื่องพิมพ.ได(
- มีฟ€งก.ชั่นปรับเพิ่มระดับเสียงทุกหน(าจอ
- มีคูมือการใช(งานเปนภาษาไทย
เปนครุภัณฑ.ที่ไมมีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ.ของสํานักงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให(
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขอ
อนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท(องตลาดหรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด ตามเกณฑ.ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป? พ.ศ.
2557-2559 เทศบาลศรีสุนทร ยุทธศาสตร.ที่ 2
แนวทางที่ 1 ลําดับที่ 3 หน(า 48
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ.
จํานวน
(รายจายเพื่อให(สามารถใช(งานได(ตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท) เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษา คา
ปรับปรุงครุภัณฑ.ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได(
คาที่ดินและสิ่งกอสร,าง
รวม

120,000 บาท

2,050,000 บาท

อาคารตาง ๆ
โครงการกอสร(างห(องครัวพร(อมติดตั้งอุปกรณ. (บริเวณ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร)
เพื่อจายเปนคากอสร(างห(องครัวพร(อมติดตั้งอุปกรณ.
บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร (ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร) ตั้งจายจากเงินรายได( นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6 โครงการที่ 6 หน(าที่ 55

จํานวน

1,000,000 บาท

คากอสร(างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการกอสร(างเสาธงชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคากอสร(างเสาธงชาติโรงเรียนอนุบาลศรี
สุนทร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร)
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6
โครงการที่ 4 หน(าที่ 55
โครงการจัดทําปMายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคาจัดทําปMายชื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
ตั้งจายจากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1
โครงการที่ 15 หน(าที่ 51
โครงการปรับปรุงระบบประปา พร(อมสร(างหอถังเก็บน้ํา
และระบบกรองน้ําโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา พร(อมสร(างหอ
ถังเก็บน้ําและระบบกรองน้ําโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร
(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลศรีสุนทร) ตั้งจาย
จากเงินรายได( นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.
2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6
โครงการที่ 5 หน(าที่ 55
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร(าง

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

4,372,000 บาท
4,372,000 บาท
4,372,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได( (รายจายเพื่อให(สามารถใช(งาน
ได(ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนแกหนวยราชการสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให(แกนักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลศรีสุนทร ดังนี้
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให(แกนักเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ(านมาหนิก (300x200x20) 1,200,000
บาท

- โรงเรียนบ(านทาเรือ (195 x200x20) 780,000 บาท
- โรงเรียนบ(านลิพอน ( 98 x200x20) 392,000 บาท
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15 ) (420x200x20)
1,680,000 บาท
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได(รับเมื่อได(รับการจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองท(องถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป?
(พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 6
โครงการที่ 1 หน(าที่ 54
-โครงการเงินอุดหนุนการสอนดนตรีไทยเพื่อพัฒนา
และสงเสริมความสามารถพิเศษ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให(แกโรงเรียนบ(านลิพอน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 –
2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 5
หน(าที่ 49
-โครงการเงินอุดหนุนและพัฒนาศักยภาพผู(เรียนด(าน
กีฬา ไทยและศิลปะการปMองกันตัว (กระบี่ กระบอง)
จํานวน 40,000 บาท เพื่ออุดหนุนให(แกโรงเรียนบ(าน
ลิพอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามาจากแผนพัฒนา
สามป? (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทาง
ที่ 1 โครงการที่ 19 หน(าที่ 52
-โครงการอุดหนุนการจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับ
เยาวชน จํานวน 160,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให(แกโรงเรียนบ(านมาหนิก จํานวน
80,000 บาท และโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)
จํานวน 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน นํามา
จากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 6 หน(าที่ 49
-โครงการอุดหนุนการเรียนรู(วิชาศิลปะเพื่องานอาชีพ
จํานวน 80,000 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ให(แกโรงเรียนบ(านทาเรือ
นํามาจากแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ.2557 – 2559)
ยุทธศาสตร.ที่ 2 แนวทางที่ 1 โครงการที่ 10 หน(าที่
49
.......................................................................

