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อําเภอ ยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตําบลเขาพระนอน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาล
รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล      อัตราเดือนละ  15,180  บาท
ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ  12,420  บาท
ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล      อัตราเดือนละ    9,660  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี
รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี   อัตราเดือนละ  9,660  บาท
ตําแหน่ง ทีปรึกษานายกเทศมนตรี     อัตราเดือนละ  6,900  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี       อัตราเดือนละ 4,000 บาท
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 ราย

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี       อัตราเดือนละ 4,000 บาท
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 ราย

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง นายกเทศมนตรี       อัตราเดือนละ 27,600 บาท
ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 2 ราย

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
งบบุคลากร รวม 5,835,240 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 7,539,220 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 29,452,019 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล                               จํานวน  120,840  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
เกษตร                                     จํานวน  196,200  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นิติกร                                                     จํานวน  186,480  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชา
สัมพันธ์                              จํานวน  120,840  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียนและ
บัตร                           จํานวน  116,760  บาท
ตําแหน่ง พนักงานสูบ
นํา                                                  จํานวน 123,120  บาท
ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง                                                   จํานวน 108,000  บาท
ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์                                             จํานวน 125,640  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,097,880 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําในสังกัดและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทัว
ไป                                    จํานวน  214,560  บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ปลัด
เทศบาล                                      จํานวน  349,320  บาท
ตําแหน่ง รองปลัด
เทศบาล                                 จํานวน  264,480  บาท
ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานัก
ปลัด)    จํานวน  409,080  บาท
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีบริหารงานทัว
ไป                      จํานวน  210,600  บาท
ตําแหน่ง บุคลากร                                             จํานวน  285,840  บ
าท
ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุรการ                                จํานวน  162,840  บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,682,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,210,600 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 52,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงาน พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล
ในการประชุมทีมีมติแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับกิจการ
ของสภาเทศบาลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าเบียประชุม จํานวน 21,240 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเขา
พระนอน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 66 ลําดับ 9

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,240 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,638,480 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพเป็นต้น
จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล                                       จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีประชา
สัมพันธ์                                     จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียนและ
บัตร                                  จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง พนักงานสูบ
นํา                                                        จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์                                                   จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง นักการ
ภารโรง                                                         จํานวน  12,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน 5 ธันวามหาราช ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
   บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  65  ลําดับ  7

โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร ประเภทหนังสือพิมพ์  วารสารประเภท
อืนๆ     หนังสือคู่มือกฎหมายระเบียบทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป

ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
   กรณีหมดวาระ หรือตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 37 ลําดับ 1

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล
   นายกเทศมนตรี/รองนายก/เลขานุการนายกเทศมนตรี/ทีปรึกษา
   ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/ลูกจ้างประจํา/
   พนักงานจ้างหรือเทศบาลสัง ให้ไปปฏิบัติราชการ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 115,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีฝากเว็บของเทศบาลตําบลเขาพระนอน         ให้
บริการข้อมูลทางสารสนเทศผ่านทางเว็บ www.khaophanon.go.th
       โดยเช่าโมเด็มของศูนย์ ICT ขอนแก่น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการเช่าพืนทีฝากเว็บของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล                                           จํานวน  30,000  บาท
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล/คณะ
กรรมการฯ                            จํานวน  30,000  บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป       จํานวน  30,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

(1) ค่าจ้าง
เหมาบริการ                                                                                 ร
วม     296,400  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ดังนี
- จนท.รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  เดือน
ละ  5,000 บาท                         จํานวน     60,000 บาท
-  จ้างเหมาเจ้าหน้าทีทําความสะอาดอาคารสํานักงานของทาง
ราชการ                     จํานวน  144,000  บาท
เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 2 คน
-  จ้างเหมาคนสวน  เดือน
ละ  5,200  บาท                                                       จํานวน    62,4
00  บาท
-  จ้างเหมาบริการทัวไป เช่น ซักผ้าม่าน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ เป็นต้น           จํานวน    30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 296,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 687,200 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าป้าย ไม้
อัด  สี  พู่กัน ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันดีเซล,นํามันเบนซิน
และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 280,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น  ผ้าฉากเวที ไม้
กวาด  ฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานเช่นปากกา กระดาษไข กระดาษ
โรเนียว ฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท

(1) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์                                                              จํานวน  50,000
บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
ทีชํารุดโดยสภาพจากการใช้งาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(2) ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง                                   จํานวน  20,000  บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา   หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ทีชํารุดโดยสภาพจากการใช้งาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานทีของผู้บริหารสมาชิก
และ
พนักงานเทศบาลตําบลเขาพระนอน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 38 ลําดับ 7

โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
   อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  65  ลําดับ  6

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ความจงรัก
ภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ เช่น     ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  66  ลําดับ  8

โครงการปลูกผังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูน
สถาบันของชาติ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 45 ลําดับ 1

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
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- เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครือง
 - ระดับ SVGA
 - ขนาด 2,500 ANSI Lumens
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังต่อไปนี
 - เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 - ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
 - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้เก็บหนังสือ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร
จํานวน 2  หลัง หลังละ 7,900 บาท  โดยจัดซือขนาดและราคาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือตู้ไม้เก็บหนังสือ ขนาดกว้าง 1 เมตร จํานวน 15,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
งบลงทุน รวม 35,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ด
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 76,040 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ เป็นต้น
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายค่าไฟฟ้ัาในสํานักงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 353,040 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นดิสก์ หรือแผ่นบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปเช่น ค่าเย็บหนังสือ
ค่าเข้าปกหนังสือ และงานอืนๆทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 26,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 76,400 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 186,480 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,400 บาท
งบบุคลากร รวม 422,400 บาท
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 498,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
(1) เงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครอง
อําเภอ                                                 จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและงานสาธารณกุศล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ลําดับ 1
(2) โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีสําคัญประจํา
ปี  2559                              จํานวน  10,000  บาท
เพือการจัดงานรัฐพิธีสําคัญประจําปี 2559 เพือแสดงออกซึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ลําดับ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

- เพือจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/
นาที) จํานวน 1 เครือง
รายละเอียดคุณลักษณะพืนฐานดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 3,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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-เพือจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างทีอยู่ในสังกัด
จํานวน 3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้                                           จํานวน  129,120  บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ                                                      จํานวน  126,480  บาท
ตําแหน่ง  ผช.เจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี                                         จํานวน  126,480  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,080 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน 1  อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผอ.กองคลัง/หัวหน้ากองคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง
จํานวน 6  อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  นักบริหารงาน
คลัง                                              จํานวน  329,760  บาท
ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและ
บัญชี                                       จํานวน  264,480  บาท
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี                                 จํานวน  194,880  บาท
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี                                    จํานวน  174,720  บาท
ตําแหน่ง  นักวิชาการ
พัสดุ                                                  จํานวน  197,400  บาท
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                         จํานวน  128,160  บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,289,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,980,564 บาท
งบบุคลากร รวม 1,980,564 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,451,764 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯออกปฏิบัติการประชาคม
   จัดทําเวทีประชาคม เพือนําข้อมูลมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
   เทศบาลตําบลเขาพระนอน โดยจ่ายเป็น
   ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 38 ลําดับ 4

โครงการออกปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าทีพัก
   ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา   และพนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากเทศบาล
เดินทางไปราชการเช่นค่าเบียเลียงเดินทาง/ค่าพาหนะ/ ค่าเช่าทีพัก
ค่าลงทะเบียนเป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
 -เพือจ่ายเป็นค่ารับรองของเทศบาลในการต้อนรับผู้มาตรวจราชการ
 นิเทศงาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืม เป็นต้น
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
  - ค่าจ้างเหมา ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน
    ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาเย็บปกเข้าเล่มและอืนๆ  เป็นต้น

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฎิบัตินอกเวลา
ราชการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทีได้รับการแต่งตังจากเทศบาล
ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  จัดซือจัดจ้างในโครงการจัดซือจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 3652
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 432,200 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้างเช่นเงินค่าครองชีพ เป็นต้น
จํานวน 3  อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้                                              จํานวน  18,000  บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ                                                         จํานวน  18,000  บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี                                          จํานวน  23,844  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,844 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 2 หลัง
หลังละ 6,000 บาท  โดยจัดซือขนาดและราคาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

(2) ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาด 4   ฟุต
จํานวน 2  หลัง หลังละ 6,000 บาท  โดยจัดซือขนาดและราคาท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

(1) ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
งบลงทุน รวม 24,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล
 ฮาร์ทดิสก์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์,เมนบอร์ด, ซีพียูเป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นผ้าป้าย/  พู่กันและสี
 ผ้าป้ายไวนิลและอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ทีเกียวข้อง
ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานเช่น ปากกา ดินสอ กระดาษถ่าย
เอกสาร                              จํานวน  50,000  บาท
หมึกเครืองปรินเตอร์  และอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุแบบพิมพ์ใบเสร็จต่างๆเช่นใบเสร็จรับเงินค่า
นํา                                   จํานวน  50,000  บาท
ประปา ใบเสร็จรับเงินภาษีบํารุงท้องที ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและ
ทีดินและใบเสร็จอืนๆและแบบพิมพ์ต่างๆ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะทํางาน และครุภัณฑ์อืน ๆทีชํารุด
จากการใช้งานหรือเสือมสภาพ โดยการเปลียนวัสดุ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สํารวจแผนทีภาษีในพืนที 9 หมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 2

(2) โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนา
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  ทังนีรายละเอียดตามโครงการ
 เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
 -เพือให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 59 ลําดับ 3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรช่วงเทศกาลวัน
สําคัญ

จํานวน 61,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงาน
เทศบาล
 ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 176,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพเป็นต้น
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 206,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 347,160 บาท
งบบุคลากร รวม 347,160 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 533,160 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยาง
ตลาด                                                 จํานวน  15,000  บาท
 โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
 -เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้าง
  ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ลําดับ 13

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการป้องกันไฟป่า
เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ จ้างเหมาประกอบ
อาหาร
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 45 ลําดับ 5

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหาร
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 48 ลําดับ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท

(1) โครงการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนและบูรณาการลด
อุบัติเหตุ
เพือกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการใช้รถใช้ถนน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ลําดับ 14

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง   เช่น  นํายาเคมีดับเพลิง โฟม
เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าป้าย  ไม้อัด  สี
พู่กัน ผ้าป้ายไวนิล ฟิล์ม และอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายอากาศหรือเสาอากาศ
วิทยุ
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ  รถดับ
เพลิง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเพือสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เช่น ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมโครงการกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเพือเด็กของ
ศูนย์ฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ลําดับ 4

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เพือเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าประดับตกแต่งสถาน
ที  ค่าอาหาร
ค่าเครืองดืม  เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องรายจ่ายนี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 23 ลําดับ 4

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,263,520 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,821,920 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าทีพัก
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้าง  เช่นเงินเพิมค่าครองชีพ เป็นต้น
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานมีอยู่ในสังกัด
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของหน่วยงานและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ดังต่อไปนี
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 395,040 บาท
งบบุคลากร รวม 395,040 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 445,040 บาท

แผนงานการศึกษา

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหาร
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
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(1) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา                                          จํานวน  890,400  บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเพือเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระนอน  จํานวน 159 คนๆละ 20 บาท
  จํานวน 280 วัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายอืน จํานวน 890,400 บาท
รายจ่ายอืน รวม 890,400 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 890,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุ  ประเภทอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนัก
เรียน โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาพระ
นอน   โดยใช้ข้อมูล
นักเรียน ณ วันที  10  มิถุนายน 2558  จัดซืออาหารเสริม(นม)เพือให้
เด็กนักเรียนได้ดืมนม
(  โรงเรียน สังกัด  ส.พ.ฐ.) จํานวน 52  สัปดาห์ๆละ 5  วันรวม260 วัน
และของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจํานวน  280  วัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปี 2559  โดย
แยกออกเป็นราย
 โรงเรียน ดังนี
  1. โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา     จํานวน 187  คนๆ
ละ 8  บาท                        จํานวน  388,960  บาท
     จํานวน 260  วัน
  2. โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม         จํานวน 169 คนๆ
ละ 8  บาท                            จํานวน  351,520  บาท
     จํานวน 260  วัน
  3. โรงเรียนบ้านหนองแสง           จํานวน 61  คนๆ
ละ 8  บาท                             จํานวน  126,880  บาท
     จํานวน 260  วัน
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง       จํานวน 53  คนๆ
ละ 8  บาท                           จํานวน  118,720  บาท
     จํานวน 280  วัน
  5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไตรมิตร       จํานวน 43 คนๆ
ละ 8 บาท                จํานวน   96,320  บาท
     จํานวน 280  วัน
  6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมณีสมบูรณ์   จํานวน 63  คนๆ
ละ 8 บาท               จํานวน  141,120  บาท
     จํานวน 280 วัน
     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 26 ลําดับ 8

วัสดุอืน จํานวน 1,223,520 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,223,520 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากอง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  หัวหน้ากองสาธารณสุข
ชุมชน                                 จํานวน  275,040  บาท
ตําแหน่ง  พยาบาล
วิชาชีพ                                                  จํานวน  302,280  บาท
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีบริหารงานทัว
ไป                                     จํานวน  264,480  บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 841,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,920,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,920,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,019,200 บาท

แผนงานสาธารณสุข

(1) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (สพฐ)
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัด( สพฐ.)
ในเขตเทศบาลตําบลเขาพระนอน  จํานวน  3  โรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลนัก
เรียน
 ณ  วันที  10  มิถุนายน  2558 ดังนี โดยตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปี 2559
1. โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา จํานวน 187 คน  จัดสรร
ให้  100%  คนละ20 บาท       จํานวน  748,000  บาท
    จํานวน 200 วัน
2.  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม   จํานวน 169  คน จัดสรรให้ 100 %   คน
ละ 20  บาท       จํานวน  676,000  บาท
    จํานวน 200 วัน
3.  โรงเรียนบ้านหนองแสง     จํานวน  61  คน จัดสรรให้ 100 %   คน
ละ 20  บาท        จํานวน  244,000  บาท
    จํานวน 200 วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 26 ลําดับ 6

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,668,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,668,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที
ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,099,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพเป็นต้น
จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ
ขยะ                                              จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
สัตวแพทย์                                                 จํานวน  24,000  บาท
ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ (EMS)                                      จํานวน  24,000  บาท

ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                             จํานวน  12,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                             จํานวน  12,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                             จํานวน  12,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                             จํานวน  12,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานสาธารณ
สุข                                               จํานวน  12,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด
จํานวน 8 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ
ขยะ                                                จํานวน  124,320  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                              จํานวน  108,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                              จํานวน  108,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                              จํานวน  108,000  บาท
ตําแหน่ง  คนงานประจํารถ
ขยะ                                              จํานวน  108,000  บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
สัตวแพทย์                                                   จํานวน  123,120  บาท
ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ (EMS)                                        จํานวน  116,760  บาท
ตําแหน่ง  คนงานสาธารณ
สุข                                                 จํานวน  108,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 904,200 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานัก
งาน เช่น                           จํานวน  20,000  บาท
 เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด  โต๊ะทํางาน
 และครุภัณฑ์อืนๆ ทีชํารุดจากการใช้งาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 -เพือซ่อมบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์                     จํานวน  30,000  บาท
 เช่น เครืองพ่นหมอกควันเพือกําจัดยุงลาย เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในโครงการ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  15  ลําดับ  2

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณหนองนํา
สาธารณะ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  45  ลําดับ  3

โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณหนองนําสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานหรือผู้ทีได้รับมอบหมาย
จากเทศบาลให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS : Emergency Medical Service) เช่น ค่าตอบแทนค่าวัสดุ
อุปกรณ์
ทีเกียวข้องและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นสําหรับดําเนินโครงการนี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 20 ลําดับ 17

ค่าใช้จ่ายโครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 394,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ    ดังต่อไปนี
 -  ค่าจ้างเหมาคนขับรถดูดสิง
ปฏิกูล                                           จํานวน  72,000  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาคนเดินสายรถดูดสิง
ปฏิกูล                                     จํานวน  72,000  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาคนเดินสายรถดูดสิง
ปฏิกูล                                     จํานวน  72,000  บาท
 -  ค่าจ้างเหมาคนงานกองสาธารณ
สุข                                         จํานวน  60,000  บาท
-  ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการ
อืน เช่น                          จํานวน  82,000  บาท
ค่าอัดขยาย และล้างฟิล์ม  ค่าถ่ายเอกสาร  และอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 358,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 862,200 บาท
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อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
(1) โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจําหมู่
บ้าน                           จํานวน  67,500  บาท
ภายในเทศบาลตําบลเขาพระนอน จํานวน 9 ศูนย์ๆละ 7,500 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 40 ลําดับ 12

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพ่นหมอกควันเพือกําจัดแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 19 ลําดับ 14

โครงการพ่นหมอกควันเพือกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จํานวน 20,000 บาท

-เพือป้องกันโรคติดต่อทีเกิดจากสุนัข
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 20 ลําดับ 18

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อทีเกิดจากสุนัข จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 107,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ เพือไว้ใช้ใน
งานป้องกันและควบคุมโรค/โรคติดต่อของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป โดยมีรายการต่อไปนี
(1) โครงการจัดซือเวชภัณฑ์และยาสามัญประจําบ้าน เพือใช้ใน
รถ EMS                  จํานวน   10,000  บาท
 เป็นการพัฒนาศักยภาพหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือEMSตําบลเขาพระนอน
     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 20 ลําดับ 17
(2) โครงการจัดซือนํายากําจัดแมลงวัน ยุง หนู ทรายอะ
เบท                                 จํานวน   70,000  บาท
และอืนๆพร้อมเวชภัณฑ์
     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 20 ลําดับ 16
(3) โครงการจัดซือวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคอุบัติ
ใหม่                                    จํานวน   10,000  บาท
    เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคอืนๆ
     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 19 ลําดับ 12
(4) โครงการจัดซือเข็มฉีดยา และกระบอกฉีด
ยา                                                 จํานวน    5,000  บาท
     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 20 ลําดับ 19

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 95,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง เช่น นํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง
ใช้ในโครงการควบคุมโรค ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ ปากกา ดินสอ
และอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปรินเตอร์ แผ่นซี
ดี แฟลท์ไดร์ท อุปกรณ์ต่อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  ดินสอ  ปากกา ป้ายไวนิลและ
อืนๆ เป็นต้น (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง หรือเทศบาลส่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 65 ลําดับ 5

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้าง
  ตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบที
กําหนด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงาน เช่น ค่าครองชีพ เป็น
ต้น จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหย้าทีพัฒนา
ชุม (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนา
ชุมชน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน
ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม    จํานวน  254,280 บาท
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                     จํานวน  285,840 บาท
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน                     จํานวน  249,240 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 789,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 972,120 บาท
งบบุคลากร รวม 972,120 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,154,120 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการด้านสตรีและครอบ
ครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นใน
โครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  42  ลําดับ  23

โครงการพัฒนาการด้านสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างราย
ได้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นใน
โครงการ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า  14  ลําดับ  3

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้านในตําบล
ให้มีกิจกรรมทีดีและมีกิจกรรมทีเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 43  ลําดับ 26

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

- เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิก
เซล (จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2558) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ วาง cpu หน้าโต๊ะห่อหุ้มด้วยกัน
นํา ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,700 บาท

- เพือจัดซือตู้โชว์กระจก มี 4 ล้อ จํานวน 1 หลัง ขนาด
สูง 120x40x120 เซนติเมตร (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือตู้โชว์กระจก จํานวน 5,000 บาท

- เพือจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ ขนาด 57x60x91-103 เซนติเมตร (ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือเก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงานประจํารถขยะ ในงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ทําความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด  รองเท้าบู้ท  ถุง
มือ ผ้าปิดจมูก  เสียม และอืนๆ ทีเพือใช้ในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมยานพาหนะ  (รถยนต์บรรทุก
ขยะและรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS)  ทีชํารุดหรือเสือมสภาพจาก
การใช้งาน ของงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะบริเวณทีทิงขยะเทศบาล ตาม
มาตรฐานการกําจัดขยะมูลฝอย (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในส่วนทีเกิน  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนดไว้ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น สวิทซ์ไฟฟ้า   คัท
เอ้าท์   หลอดไฟฟ้า   ฟิวส์  บัลลาส   สตาร์ทเตอร์ เบรกเกอร์ เครืองมือ
ไฟฟ้า  และอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานไฟฟ้า  เพือไว้ใช้ในงานติดตังไฟฟ้า
สาธารณะและรองรับขยายการติดตังไฟฟ้าสาธารณะเพิมเติมในเขต
เทศบาล (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 250,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ
ท้องถิน  เช่น วัสดุอุปกรณ์ ชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.2559-2561 หน้า 35  ลําดับ 21

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพ
ติด  เช่น วัสดุอุปกรณ์ ชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.2559-2561 หน้า 30  ลําดับ 1

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- เพือจัดซือเครืองขยายเสียง ขนาด 550 w
สายไฟฟ้า VFF ขนาด 2x1.5 , ลําโพงฮอร์ล ขนาด 150w , ไมค์ลอย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 64 ลําดับ 4

โครงการจัดซือเครืองขยายเสียงหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน บ้านนากุง หมู่
ที 6

จํานวน 24,200 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,200 บาท
งบลงทุน รวม 24,200 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อย
โอกาส เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นใน
โครงการ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.2559-2561 หน้า 22  ลําดับ 4

โครงการสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 37  ลําดับ 2

โครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 54,200 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานทีอยู่ใน
สังกัด จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                     จํานวน  125,640  บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา                    จํานวน  116,760  บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ              จํานวน 123,120  บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครืองยนต์               จํานวน  120,840  บาท
     ตําแหน่ง คนงานช่าง                           จํานวน  108,000  บาท
     ตําแหน่ง คนงานช่าง                           จํานวน  108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานเทศบาลเช่น เงินเพิมค่าครองชีพและ
เงินเพิมตามคุณิวุฒิการศึกษา เป็นต้น
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
         ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  24,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
         ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง      จํานวน  336,360 บาท
         ตําแหน่ง  นายช่างโยธา               จํานวน  225,720 บาท
         ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า              จํานวน  199,800 บาท
         ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ         จํานวน  198,960 บาท
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,849,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,860,600 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอยางตลาด  เพือจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญคูณลาน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 23  ลําดับ 2

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานวันลอยกระทง เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้สําหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลลอยกระทง (ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 24  ลําดับ 7

โครงการสืบสานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น    ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
เช่าทีพัก  ค่าพาหนะ   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมทรัพย์สินหรือจ้างเหมาบริการ
อย่างอืน เช่นพิมพ์เขียว งานเขียนแบบ ออกแบบ
แบบพิมพ์  และอืนๆ    จํานวน  266,000  บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.2       จํานวน  60,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.7       จํานวน  62,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.4       จํานวน  62,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.9       จํานวน  60,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.8       จํานวน  62,400 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีดูแลระบบ
ประปา ม.5       จํานวน  49,200 บาท
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 622,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 682,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และบุคคลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน  พนักงาน
จ้าง  และลูกจ้างประจํา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,001,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานจ้าง เช่น ค่าครองชีพเป็น
ต้น  จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน ดังต่อไปนี
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                     จํานวน  24,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างประปา                    จํานวน  24,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ              จํานวน  24,000 บาท
     ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเครือง
ยนต์               จํานวน  24,000 บาท

     ตําแหน่ง คนงานช่าง                           จํานวน  12,000  บาท
     ตําแหน่ง คนงานช่าง                           จํานวน  12,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทีดิน และสิงก่อสร้างในเขตเทศบาล หรือครุภัณฑ์
สํานักงาน เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,690,000 บาท

เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิก
เซล (จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ   พ.ศ. 2558) ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า 64 ลําดับ 4

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์หรือแผ่นบันทึก
ข้อมูล (Diskette)  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์           เมนบอร์ด ซีพี
ยู  เม้าท์  ซีดีรอม ฮาร์ดดิส และอุปกรณ์อืนๆ (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกียวกับงาน
ไฟฟ้า  งานศิลป์  งานก่อสร้างงานซ่อมบํารุง  ได้แก่ ชุดเครือง
แบบ  รองเท้า  หมวก  ถุงมือ  ผ้าปิดจมูก   และอืนๆทีจัดอยู่ในประเภท
นี (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น  ผ้า
ป้าย ผ้าไวท์นิว กระดาษเขียนโปสเตอร์   ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์   และอืนๆ (ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี  ยาง
นอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต  และสกรู กระจกรถ
ยนต์ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อคและอืนๆ ทีเกียวข้อง (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ ปูนซิ
เมนต์  ทราย หิน อิฐ แอสฟัลท์ ยางมะตอย ท่อนําและ  อุปกรณ์
ประปา กระเบือง สังกะสีประเภทนีและอืนๆ เพือใช้เป็นวัสดุในการซ่อม
แซม ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง อาคารต่างๆ และอืนๆ เป็นต้น  (ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้อง
ใช้  เช่น    ปากกา กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครืองปริน
เตอร์ และอืนๆ   (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 202,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ตําบลเขา
พระนอน (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ.2559-2561 หน้า  41 ลําดับ 20

ค่าสํารวจรังวัดทีดินสาธารณะประโยชน์ตําบลเขาพระนอน จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดปากกว้าง 0.33 เมตร ก้น
กว้าง 0.23 เมตร ลึก 0.25 เมตร ยาวท่อนละ 1.00 เมตร   พร้อมลงท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร  (มอก.ชัน 3) ระยะ
รวม 307 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 4/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  53  ลําดับ 15

โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุงใหม่พัฒนา หมู่ที
9

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดปากกว้าง 0.33 ม. ก้น
กว้าง 0.23 ม. ลึก 0.25 ม. ยาวท่อนละ 1.00 ม. พร้อมลงท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.30  (มอก.ชัน 3) ระยะรวม 303 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลขที 1/2559 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า  52  ลําดับ 10

โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที 1 จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 เมตร ดินถมหน้า
เฉลีย 0.20 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลีย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลีย
เรียบ ระยะรวม 125 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 6/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  54  ลําดับ 19

โครงการก่อสร้างถนนเพือการเกษตร สายโคกสูง บ้านหนองแสง หมู่ที 7 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
รวม 45.00 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
เฉลียข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 8/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  51  ลําดับ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่
ที 7

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ
รวม 65 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 5/2559 (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  51  ลําดับ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่
ที 3

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ
รวม 65 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเขาพระนอนเลขที 2/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  51  ลําดับ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที
2

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ
รวม 23 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 86.5 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 10/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  50  ลําดับ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากุง หมู่ที 6 จํานวน 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,350,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,350,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ
รวม 52 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 3/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  50  ลําดับ 4

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพุทธรักษา หมู่ที 4 จํานวน 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสุขศาลา ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร   ยาว 7.50 เมตร  จํานวน 1 หลัง  ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลเขาพระนอนเลขที 14/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  17  ลําดับ 5

โครงการต่อเติมอาคารสุขศาลาประจําหมู่บ้าน บ้านโคกแง้  หมู่ที 5 จํานวน 77,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะรวม 300 เมตร  ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลขที 11/2559   (ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป)  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า  56  ลําดับ 27

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร สายคันคูลําห้วยกุดแข้ บ้านนากุ
ง หมู่ที 6

จํานวน 37,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตหมู่บ้านนากุง หมู่ที 6  ระยะ
รวม 1,315 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลข
ที 12/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  56  ลําดับ 27

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร บ้านนากุง หมู่ที 6 จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านนา
กุง หมู่ที 8 ระยะรวม 425 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขาพระ
นอนเลขที 16/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  56  ลําดับ 27

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร บ้านนากุง  หมู่ที 8 จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนกว้าง 5.00 เมตร ลงลูกรังหนา
เฉลีย 0.10 เมตร ระยะรวม 500 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขา
พระนอนเลขที 7/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  56  ลําดับ 27

โครงการซ่อมแซมถนนลุูกรังเพือการเกษตรสายหนองแสง - โนนสมบูรณ์
บ้านหนองแสง หมู่ที 7

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรภายในหมู่บ้านโคก
แง้ หมู่ที 5   ระยะรวม 1,320 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเขา
พระนอนเลขที 15/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  56  ลําดับ 27

โครงการซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร บ้านโคกแง้  หมู่ที 5 จํานวน 73,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสายดับพร้อมติดตังโคมไฟถนน  บ้าน
พุทธรักษา ม.4 บริเวณหน้าสุขศาลา ม.4-วัดป่าเขาพระนอน  ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเขาพระนอนเลขที 13/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-
2561 หน้า  62  ลําดับ 10

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับพร้อมติดตังโคมไฟถนน  บ้านพุทธรักษา
หมู่ที 4

จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 7 คน ๆ 500  บาท/
เดือน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างของงาน
เทศบาลในในอัตราร้อยละ 5  ของเงินเดือน (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)   บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.
ศ. 2559 - 2561  หน้า 67  ลําดับ 11

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 205,000 บาท

เพือจ่ายชําระดอกเบีย ในการกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญาเงินกู้ 9 พ.
ย. 2553 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า 67  ลําดับ 13

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายชําระเงินต้นในการกู้ธนาคารกรุงไทยสัญญาเงินกู้ลง 9 พ.
ย. 2553 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า 67  ลําดับ 13

ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,464,000 บาท
งบกลาง รวม 3,026,495 บาท
งบกลาง รวม 3,026,495 บาท
งบกลาง รวม 3,026,495 บาท

แผนงานงบกลาง

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในระบบกิจการประปาหมู่บ้านทีอยู่ในความ
ดูแลของเทศบาลตําบลเขาพระนอน

ค่าไฟฟ้า จํานวน 950,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 950,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปา เช่น ท่อพีวีซี กาว ผ้าเทป มาตรวัด
นํา ข้อต่อท่อพีวีซี และอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี เพือใช้เป็นวัสดุในระบบ
ประปา ทีชํารุดจากการใช้งานหรือเสือมสภาพ หรือเพือใช้ในการขยายเขต
ระบบประปา
จํานวน  100,000  บาท (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาของสถานีสูบนําด้วย
พลังไฟฟ้าหนองแสง  จํานวน 10,000  บาท  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป)

วัสดุอืน จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารส้ม  คลอรีน    นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์  เคมี
ภัณฑ์  ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,310,000 บาท
งานกิจการประปา รวม 1,310,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขุดร่องระบายนํากว้าง 1.00 เมตร ลึก
เฉลีย 1.00 เมตร ระยะรวม 245 เมตร  ลงท่อคอนกรีต
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 96 ท่อน พร้อมบ่อพักและฝา
ปิด  ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จํานวน 5 บ่อพัก   ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเขาพระนอนเลขที 9/2559  (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป) บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  44  ลําดับ 1

โครงการปรับปรุงร่องระบายนําภายในหมู่บ้าน สายหน้าสถานีตํารวจภูธรนา
กุง บ้านนากุง หมู่ที 8

จํานวน 130,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็ญบํานาญข้าราชการพนักงาน
เทศบาลโดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
งบประมาณทัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (คํานวณจากเงินรายได้
ทีไม่รวมเงินอุดหนุน)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า 67  ลําดับ 12

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (สทท.)    จํานวน  30,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิน
โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ อปท. ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.
ศ.2545 (ม.47)     จํานวน  135,495  บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเขาพระ
นอน   จํานวน  50,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 215,495 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือรายจ่ายทีไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 - 2561  หน้า 66  ลําดับ 10

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท


