
งานบริหารทัว่ไป (ส านักปลัด) รวม 5,730,420 บาท
    งบบคุลากร รวม 3,833,100 บาท
         เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,370,000 บาท
         เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 128,000 บาท
         - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี        
จ านวน  2 คน

        เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 21,000 บาท

         -  ส าหรับจา่ยเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและ          
รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน

        เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 21,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี และ                
รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน

        เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 50,000 บาท
              - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี          
จ านวน 1 คน และทีป่รึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน

        เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,150,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 
จ านวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองขนาน จ านวน 9 คน

       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,463,100 บาท
       เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,830,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง ปลัดเทศบาล นักบริหารงานทัว่ไป(หัวหน้าส านักปลัด) 
นิติกร เจา้หน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน  บุคลากร   เจา้พนักงานธุรการ          
เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน และเจา้หน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์

       เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 84,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลทีค่วรได้รับตามระเบียบที่
ก าหนด (ต าแหน่งปลัดเทศบาลและหัวหน้าส านักปลัด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปงีบประมาณ  2559
เทศบาลต าบลหนองขนาน

อ าเภอเมืองเพชรบรุี  จังหวดัเพชรบรุี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ส านักปลัดและกองคลัง))

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น  28,195,160  บาท  แยกเปน็



        ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 532,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่
 ต าแหน่งผู้ช่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ จ านวน 1 อตัรา และต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์ 
จ านวน 1 อตัรา และค่าจา้งพนักงานจา้งทัว่ไป ต าแหน่งคนงานทัว่ไป     จ านวน 2 
อตัรา

        เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 17,100 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แกพ่นักงานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 2 อตัรา

    งบด าเนินการ รวม 1,584,220 บาท
        ค่าตอบแทน          รวม 142,000 บาท
        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 8,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งทีไ่ด้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยดุราชการในกรณีทีม่ีงานเร่งด่วนเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น

         ค่าเช่าบ้าน จ านวน 114,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้เงิน           
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 662,220 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 400,220 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยต่างๆ เพือ่ให้ได้มา    
ซ่ึงบริการใดๆ ดังนี้ ค่ารับวารสารต่างๆ เช่น หนังสือพมิพห์รือเขา้ปกหนังสือ         
ค่าระวางบรรทุกส่ิงของต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจา้งเหมาจดัท าส่ือส่ิงพมิพ์
ต่างๆ ค่าจดัท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีจ่ดัอยู่ใน
ประเภทนี้ตลอดจนค่าจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงไม่ใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติมครุภัณฑ์ ค่าติดต้ังไฟฟา้ ค่าติดต้ังประปา     
ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ฯลฯ

         รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท
             (1) ค่ารับรอง  จ านวน 10,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพมิพเ์อกสาร 
ค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวเนื่องในการเล้ียงรับรองรวมทัง้ค่าบริการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ซ่ึง
จ าเป็นต้องจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่านิเทศงาน
 ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน



            (2) ค่าเล้ียงรับรอง จ านวน 20,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ ในการเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีไ่ด้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัรัฐวิสาหกจิหรือเอกชน

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 182,000 บาท
            (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ  ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ

จ านวน 70,000 บาท

            (2) ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ จ านวน 20,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังนายก/สมาชิกสภากรณีทีค่รบ
วาระ โดยจา่ยเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นทีใ่ช้ใน
การด าเนินการจดัการเลือกต้ัง (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่52)

            (3) โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย จ านวน 20,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นทีใ่ช้ในการจดัโครงการดังกล่าว 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่58)

            (4) ค่าใช้จา่ยการจดังานวันพอ่แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ จ านวน 70,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวันพอ่แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ
 เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นทีใ่ช้ในการจดังานดังกล่าว          
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่57)

            (5) ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้    จ านวน 2,000 บาท
                ส าหรับจา่ยเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้      
ในวันส าคัญต่างๆ

             - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท
                ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น  (รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

         ค่าวสัดุ รวม 420,000 บาท
         - วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟม้ ปากกา 
ส่ิงพมิพท์ีไ่ด้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์หมึกถา่ยเอกสาร น้ าด่ืม ธงชาติ ฯลฯ



         - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 20,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และอื่นๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน เช่น ฟวิส์ 
เทปพนัสายไฟ หลอดไฟฟา้ เบรกเกอร์ ฯลฯ

         - วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แกว้น้ า 
จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

         - วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 50,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือ้ง 
สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพวีีซี ขอ้งอสามทาง    
ขอ้ต่อตรง กาว ฯลฯ

         - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และ
ชิ้นส่วนทีเ่สียหาย เช่น ยางนอก    ยางใน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ ส าหรับใช้ใน
รถจกัรยานยนต์ และรถยนต์

          - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถบรรทุกน้ าของเทศบาล ทีใ่ช้       
ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีข่อมาใช้ในราชการและจา่ยสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ      
ในการปฏิบัติหน้าทีอ่นัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล

           - วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 70,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่นหมึกส าหรับ
เคร่ืองพมิพ ์เมนบอร์ด เมาส์   เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hub) เคร่ืองอา่นและบันทึก
ขอ้มูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

          ค่าสาธารณูปโภค รวม 360,000 บาท
          - ค่าไฟฟา้ จ านวน 255,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าไฟฟา้ ส าหรับทีท่ าการเทศบาลต าบลหนองขนาน 
และศูนย ์อปพร. อาคารต่างๆ ทีอ่ยู่  ในความดูแลของเทศบาลต าบลหนองขนาน

          - ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับทีท่ าการเทศบาลต าบลหนองขนาน
 และศูนย ์อปพร.

          - ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานเทศบาลและค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึ้น
เกี่ยวกบัการใช้บริการ

          - ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร       
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์



           - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคมและค่าใช้จา่ยอื่นที่
จ าเป็น เช่น ค่าดูแลเวปไซต์  ค่าเช่าพืน้ทีเ่วปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จา่ย
เพือ่ให้ได้ใช้บริการอนิเตอร์เน็ต ฯลฯ

      งบลงทุน รวม 313,100 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,100 บาท
          ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 190,400 บาท
           - ตู้กระจกบานเลื่อน ชนิดเกบ็เอกสาร 3 ชั้น จ านวน 3 ใบๆ ละ      
7,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงิน 23,400 บาท  ขนาดไม่น้อยกว่า  
1.185 เมตร x 0.407 เมตร x 0.88 เมตร

จ านวน 23,400 บาท

           - ตู้บานเลื่อนทึบ ชนิดเกบ็เอกสาร 3 ชั้น จ านวน 2 ใบๆ ละ 7,500 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด)  เป็นเงิน 15,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า                      
1.185 เมตร x 0.407 เมตร x 0.88 เมตร

จ านวน 15,000 บาท

           - โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัวๆ ละ 4,400 บาท                
(ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงิน 44,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า                    
0.75 เมตร x 1.80 เมตร x 0.725 เมตร

จ านวน 44,000 บาท

           - ตู้เก็บเอกสารไม้ติดฝาผนัง จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 85,000 บาท  เป็นเงิน 
85,000 บาท ขนาดกว้าง 5.50 เมตร หนา 0.60 เมตร สูง 3.35 เมตร

จ านวน 85,000 บาท

           - เครือ่งปรับอากาศ ชนิดแขวน จ านวน 1  เคร่ืองๆ ละ 23,000 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558)  เป็นเงิน 23,000 บาท มีรายละเอยีด ดังนี้

จ านวน 23,000 บาท

            1. มีความสามารถในการท าความเยน็ ขนาด 13,000 บีทียโูดยต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยดั
ไฟฟา้เบอร์ 5

            2. ราคาทีก่ าหนดเป็นราคารวมค่าติดต้ัง
            3. ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วยส่งความ
เยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั

            4. เป็นเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ทีม่ีระบบฟอกอากาศทีส่ามารถ      
ดักจบัอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้

            5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 22,700 บาท
          - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว)จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง ประจ าปี
 2558 ของกระทรวง ICT) เป็นเงิน 16,000 บาท

จ านวน 16,000 บาท

            คุณลักษณะพืน้ฐาน
            1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า 
จ านวน      1 หน่วย



            2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด       
  ไม่น้อยกว่า 4 GB
            3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
100 GB จ านวน 1 หน่วย
            4. มี  DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย

            5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000  Base - T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

            6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
            6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

            - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี   
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT          
 ปี 2558)

จ านวน 3,700 บาท

             คุณลักษณะพืน้ฐาน
             1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
             2. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
             3. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
             4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย 1 ช่อง
             5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
            - เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
3,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานกระทรวง ICT ปี 2558)

จ านวน 3,000 บาท

             คุณลักษณะพืน้ฐาน
             1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
             2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท
           - ส าหรับจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 
และบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,680,000 บาท
      งบบคุลากร รวม 1,416,000 บาท
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,416,000 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,032,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง หัวหน้ากองคลัง นักวิชาการพสัดุ นักวิชาการจดัเกบ็     
รายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี



          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด 
(ต าแหน่งหัวหน้ากองคลัง)

           ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 171,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจ าและเงินปรับปรุงค่าจา้ง
ลูกจา้งประจ า จ านวน 1 อตัรา ต าแหน่ง เจา้หน้าทีก่ารเงินและบัญชี

           ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 157,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1  อตัรา ได้แก ่
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได้

           เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 14,000 บาท
           - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้งตามภารกจิ
 จ านวน 2 อตัรา

     งบด าเนินการ รวม 256,000 บาท
           ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
        ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งทีไ่ด้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยดุราชการในกรณีทีม่ีงานเร่งด่วนเป็นคร้ังคราวตามความจ าเป็น

         ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้เงิน           
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล        
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ เช่น ค่าจดัท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ภาษีประจ าปี  การจดัท าแผ่นพบัการช าระภาษีค่าธรรมเนียมและ
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 130,000 บาท
             (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ        
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ฯลฯ

จ านวน 30,000 บาท



             (2) โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 100,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าคัดลอกระวางทีดิ่น 
ค่าจดัพมิพแ์ผนทีแ่ม่บท ค่าจา้งเหมาบันทึกขอ้มูล ค่าจา้งเหมาส ารวจภาคสนาม    
ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการ      
จดัท าแผนทีภ่าษี (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่53)

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น  (รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

          ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
          ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์

      งบลงทุน รวม 8,000 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
          ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 8,000 บาท
           - ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จ านวน 2 ใบๆ ละ 4,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร x 0.40 เมตร x 1.80 
เมตร

จ านวน 8,000 บาท

งานปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 759,780 บาท
      งบบคุลากร รวม 410,780 บาท
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 410,780 บาท
       เงินเดือนพนักงาน จ านวน 113,280 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง เจา้หน้าทีป่้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และจา่ยให้แก่
พนักงานเทศบาล

      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพ/เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิที ่ก.พ.
รับรอง ให้แกพ่นักงานเทศบาล

           ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 243,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 2 ต าแหน่ง     
ได้แก ่ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าทีป่้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน       
ขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา

           เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 36,500 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจา้ง          
ตามภารกจิ จ านวน 2 อตัรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (ส านักปลัด)



     งบด าเนินการ รวม 324,000 บาท
         ค่าใช้สอย รวม 149,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจดัท าป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 109,000 บาท
            (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ   
 ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง และ อปพร.ทีไ่ด้รับค าส่ัง    
ให้เดินทางไปราชการ ฯลฯ

จ านวน 15,000 บาท

            (2) โครงการป้องกนัและลดอบุัติทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ จ านวน 22,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีแ่ละ อปพร.และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่45)

            (3) โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จ านวน 22,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีแ่ละ อปพร.และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่45)

            (4) โครงการทบทวนศักยภาพเครือขา่ย อปพร. จ านวน 50,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จา่ยอื่น   
ทีจ่ าเป็น (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่45)

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น(รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

         ค่าวสัดุ รวม 175,000 บาท
         วัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 5,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และวิทย ุเช่น ไฟฉาย กระบอง
สัญญาณไฟฟา้ ถา่นไฟฉาย ฯลฯ

         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่        
และชิ้นส่วนทีเ่สียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ี ฯลฯ ส าหรับใช้ในรถยนต์   
อปพร.

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ อปพร.ของเทศบาล



          วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้แก ่อปพร. ต าบลหนอง
ขนาน

      งบลงทุน รวม 25,000 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
          ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 10,000 บาท
           - ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานและเก้าอ้ีพนักงาน ระดับ 1-3 จ านวน 1 ชุด         
 (ราคาตามท้องตลาด) เป็นเงิน 10,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

         ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 15,000 บาท
           - ส าหรับจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 
และบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 917,000 บาท
      งบบคุลากร รวม 751,000 บาท
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 751,000 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 530,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา และนักวิชาการศึกษา

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด 
(ต าแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา)

           ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 176,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าที่
ธุรการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัเทศบาล
ต าบลหนองขนาน

           เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 24,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพ/เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิที ่ก.พ.
รับรอง ให้แกพ่นักงานจา้งกองการศึกษา

     งบด าเนินการ รวม 166,000 บาท
           ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
         ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้เงิน           
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

แผนงานการศึกษา  (กองการศึกษา)



         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล        
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 25,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจดัท าป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท
            (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ  ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ฯลฯ

จ านวน 40,000 บาท

            (2) โครงการอบรมป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559 จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่37 )

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และค่า
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

         ค่าวสัดุ รวม 30,000 บาท
         - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท
              ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าล้าง ค่าอดัรูปภาพ 
ฯลฯ
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 2,735,260 บาท
     งบด าเนินการ รวม 1,744,760 บาท
         ค่าใช้สอย รวม 1,004,400 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จา่ยต่างๆ เพือ่ให้ได้มา    
ซ่ึงบริการใดๆ เช่น ค่าจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายประกาศ ตลอดจนค่าจา้งเหมา
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที ่ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 904,400 บาท
             (1)  โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 130,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่44)



             (2)  โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท

               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น       
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่41 )
              (3) โครงการจดัประชุมผู้ปกครองเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น       
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่41 )

              (4)  โครงการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการแกเ่ด็กกอ่นวัยเรียน จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่42)

               (5)  ค่าพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50,000 บาท
              - ส าหรับจา่ยเป็นค่าพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน
จา้งตามภารกจิ ต าแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัเทศบาลต าบลหนองขนาน (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่59)

               (6)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา จ านวน 694,400 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
               ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทัง้ 3 แห่ง จ านวน 124 คน    
คนละ 20 บาท จ านวน 280 วัน ได้แก ่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดหนองหว้า จ านวน 
48 คน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง จ านวน 40 คน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านดอนนาลุ่ม จ านวน 36 คน (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่40)

         ค่าวสัดุ รวม 740,360 บาท
          -  วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 15,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ให้แกศู่นยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลต าบลหนองขนาน จ านวน 3 แห่ง

          - ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 725,360 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ได้แก่
              (1)  โรงเรียนวัดหนองหว้า อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
จ านวน 51 คน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันเว้นวันเสาร์-อาทิตย)์                
เป็นเงิน 97,727 บาท (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (2)  โรงเรียนบ้านบ่อโพง อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
จ านวน 91 คน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันเว้นวันเสาร์-อาทิตย)์                
เป็นเงิน 174,375 บาท (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (3) โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
จ านวน 67 คน (จ านวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วันเว้นวันเสาร์-อาทิตย)์                
เป็นเงิน 128,386 บาท (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 40)



              (4) โรงเรียนบ้านโตนดน้อย อตัราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน 
จ านวน 36 คน (จ านวน 52  สัปดาห์ๆ ละ 5 วันเว้นวันเสาร์-อาทิตย)์               
เป็นเงิน 68,985 บาท (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (5) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดหนองหว้า อตัราคนละ 7.37 บาท       
จ านวน 280 วัน จ านวน 48 คน เป็นเงิน 99,053 บาท                              
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (6) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง อตัราคนละ 7.37 บาท              
จ านวน 280 วัน จ านวน 40 คน เป็นเงิน 82,544 บาท                              
(แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (7) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม อตัราคนละ 7.37 บาท           
จ านวน 280 วัน จ านวน 36 คน เป็นเงิน 74,290 บาท                             
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

      งบลงทุน รวม 10,500 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
          ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ รวม 10,500 บาท
           - เตียงและทีน่อนส าหรับเด็ก จ านวน 3 ชุดๆ ละ 3,500 บาท  (ราคา
ตามท้องตลาด)  เป็นเงิน 10,500 บาท โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

จ านวน 10,500 บาท

           1. เตียงเหล็ก (ขา 3 นิ้ว) ขนาด 3.5 "
           2. ทีน่อนยางพาราขนาด 3.5"x3"
      งบเงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
          เงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 980,000 บาท
              ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยเงินอดุหนุนอาหารกลางวัน ได้แก่ จ านวน 980,000 บาท
              (1)  โรงเรียนวัดหนองหว้า อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
จ านวน 51 คนเป็นเงิน  204,000 บาท                                                 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (2)  โรงเรียนบ้านบ่อโพง อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน       
จ านวน 91 คน เป็นเงิน 364,000 บาท                                                 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (3)  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
จ านวน 67 คน  เป็นเงิน 268,000 บาท                                                
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)

              (4)  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย อตัราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 
จ านวน 36 คน  เป็นเงิน 144,000 บาท                                                
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 40)



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
     งบด าเนินการ รวม 150,000 บาท
         ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
        รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท
             (1) โครงการแขง่ขนักฬีาต าบลต้านยาเสพติด จ านวน 150,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว        
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่34)

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 173,000 บาท
     งบด าเนินการ รวม 48,000 บาท
         ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 48,000 บาท
               ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้
              (1)  โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเขา้พรรษา จ านวน 30,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว        
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่44)

              (2)  โครงการวันวิสาขบูชา จ านวน 18,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นทีใ่ช้ในการด าเนินการต่างๆ      
ของโครงการ/กจิกรรม (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่44)

      งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
          เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 80,000 บาท
            (1)  อดุหนุนให้แกท่ีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นเงินอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จงัหวัดเพชรบุรี ตามโครงการจดังานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที ่30 ประจ าปี 
2559 (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกระจายอ านาจ)                          
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่43)

             (2)  อดุหนุนให้แกส่ านักงานจงัหวัดเพชรบุรี จ านวน 60,000 บาท
              - ส าหรับจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส านักงานจงัหวัดเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 
ตามโครงการจดังานพระนครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที ่30 ประจ าปี 2559  เพือ่จา่ย
เป็นค่าใช้จา่ยในการจดุพลุ (ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกระจายอ านาจ) 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่43)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (กองการศึกษา)



          เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 45,000 บาท
             (1)  อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจดังานเทศกม์หาชาติ จ านวน 45,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นเงินอดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในโครงการ         
จดังานเทศกม์หาชาติ  หมู่บ้านละ 5,000 บาท จ านวน 9 หมู่บ้าน                 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่43)

งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 927,000 บาท
      งบบคุลากร รวม 731,000 บาท
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 731,000 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 710,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม นักพฒันาชุมชน และ       
เจา้พนักงานธุรการ

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด 
(ต าแหน่งหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม)

     งบด าเนินการ รวม 180,000 บาท
           ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล        
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจดัท าป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 135,000 บาท
             (1)  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ  ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง

จ านวน 15,000 บาท

             (2)  โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 60,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์          
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่48)

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (กองสวสัดิการสังคม)



             (3) โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลหนองขนาน

จ านวน 20,000 บาท

               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่49)

             (4)  โครงการพฒันาคุณภาพสถาบันครอบครัว จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์          
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่49)

             (5)  โครงการส่งเสริมความรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตเยาวชน จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่49)

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น(รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

      งบลงทุน รวม 16,000 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 16,000 บาท
          - เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED สี แบบ Network                    
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง ประจ าปี 2558 
ของกระทรวง ICT)

            คุณลักษณะพืน้ฐาน
            1. มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 600x600 dpi
            2. มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
            3. มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
            4. มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
            5. สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมัติได้
            6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
            7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
           8. สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 340,500 บาท
     งบด าเนินการ รวม 243,000 บาท
        ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. จ านวน 18,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ ทีม่าท าการตรวจ
โรคสัตว์ในพืน้ทีต่ าบลหนองขนาน

         ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจดัท าป้ายประกาศ 
ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 185,000 บาท
             (1)  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ   
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล

จ านวน 15,000 บาท

             (2)  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 120,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์       
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์ค่าจดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าจา้งเหมาราษฎรพน่หมอกควัน 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดัโครงการดังกล่าว                                     
(แผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่35)

             (3)  โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปี 2559 จ านวน 10,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่39)

             (4)  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่38)

             (5)  โครงการป้องกนัการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่36)

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น (รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

แผนงานสาธารณสุข  (กองสวสัดิการสังคม)



      งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
          เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
          เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 97,500 บาท
            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านทับน้อย หมู่ที ่1 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านดอนคู่ หมู่ที ่2 เพือ่พฒันาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข                
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านดอนคู่ หมู่ที ่3 เพือ่พฒันาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข                  
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านดอนยางโทน หมู่ที ่4 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข            
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านหนองช้างตาย หมู่ที ่5 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านหนองขนาน หมู่ที ่6 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านบ่อโพลง หมู่ที ่7 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านหนองหว้า หมู่ที ่8 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านนาคลอง หมู่ที ่9 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข            
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านดอนนาลุ่ม หมู่ที ่10  เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านดอนนาลุ่ม หมู่ที ่11 เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท



            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านโตนดน้อย หมู่ที ่12  เพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข           
จ านวน 7,500 บาท

            - อดุหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานบ้านบ่อโพลงเหนือ หมู่ที ่13            
เพือ่พฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุขและกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานสาธารณสุข
 จ านวน 7,500 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 71,500 บาท
     งบด าเนินการ รวม 40,000 บาท
       ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท
             (1) โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แกป่ระชาชน จ านวน 20,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่48)

             (2) โครงการอบรมพฒันาผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท

               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์           
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็น          
ในการจดัโครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่48)

      งบเงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท
          เงินอุดหนุน รวม 31,500 บาท
          เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 31,500 บาท
             ส าหรับจา่ยเป็นเงินอดุหนุนการด าเนินงานของศูนยอ์ านวยการต่อสู้      
เพือ่เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองเพชรบุรี (ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี) ให้แกท่ีท่ าการ
ปกครองอ าเภอเมืองเพชรบุรี 2 โครงการ ดังต่อไปนี้

             1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    
ยาเสพติด (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 35)

จ านวน 29,000 บาท

             2. โครงการจดักจิกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2559  
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 36)

จ านวน 2,500 บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,846,700 บาท
      งบบคุลากร รวม 1,034,800 บาท
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,034,800 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 826,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง หัวหน้ากองช่าง นายช่างโยธา ช่างไฟฟา้ และ              
เจา้หน้าทีธุ่รการ

แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (กองสวสัดิการสังคม)



      เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 36,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพ/เงินปรับเพิม่ตามคุณวุฒิที ่ก.พ.
รับรอง ให้แกพ่นักงานเทศบาล

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด 
(ต าแหน่งหัวหน้ากองช่าง)

        ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 112,800 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1 อตัรา          
ได้แก ่ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
        เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 18,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราว ให้แกพ่นักงานจา้งตาม
ภารกจิ จ านวน 1 อตัรา

    งบด าเนินการ รวม 145,000 บาท
        ค่าตอบแทน          รวม 20,000 บาท
         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. จ านวน 10,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าตอบแทนให้แกบุ่คคลอื่นทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการจดัซ้ือจดัจา้งตามกฎหมายทีก่ าหนด

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล        
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดต้ังและซ่อมแซม
ไฟฟา้สาธารณะ ค่าจดัท าแผ่นพบั จดัท าป้ายต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
             (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจา้ง

จ านวน 20,000 บาท

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น  (รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)



         ค่าวสัดุ รวม 65,000 บาท
         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 15,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และ
ชิ้นส่วนทีเ่สียหาย เช่น ยางนอก    ยางใน แบตเตอร์ร่ี อะไหล่ต่างๆ ตลอดจนวัสดุ
อื่นๆ ทีม่ีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 50,000 บาท
               -ส าหรับจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน เช่น น้ ามัน 
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการ

      งบลงทุน รวม 666,900 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 666,900 บาท
             ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 657,000 บาท
           - รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขบั (CAB)  แบบ
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2558) จ านวน 1 คัน โดยมีรายละเอยีด ดังนี้

จ านวน 657,000 บาท

            1. มีน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน
            2. มีช่องว่างด้านหลังคนขบัส าหรับนั่งหรือเกบ็ของได้
            3. เป็นกระบะส าเร็จรูป
            4. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 53)
             ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 9,900 บาท
          -เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก (INKJET Printer) ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 9,900 บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวง 
ICT)  จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้

           1. มีความละเอยีดในการพมิพร่์างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
           2. มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
           3. มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 
หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
           4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
           5. สามารถใช้ได้กบั A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น



งานไฟฟ้าถนน รวม 9,851,000 บาท
    งบด าเนินการ รวม 775,000 บาท
         ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น  (รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

         ค่าวสัดุ รวม 685,000 บาท
         วัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 90,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟา้และอื่นๆ ส าหรับใช้ในเขตเทศบาล เช่น 
หลอดไฟฟา้ โคมไฟฟา้ สวิทซ์ไฟฟา้ ส าหรับไฟฟา้สาธารณะ ฯลฯ
         วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 95,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ปูน กระเบือ้ง 
สังกะสี ตะปู ไม้ต่างๆ ยางมะตอยส าเร็จรูป สี แปรงทาสี ท่อพวีีซี ขอ้งอสามทาง     
ขอ้ต่อตรง กาว ฯลฯ         วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 500,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเพือ่ใช้ในงานขดุลอก
แหล่งน้ าหรือบ่อยมืเพือ่การเกษตรและปศุสัตว์ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน

         1. ส าหรับจา่ยเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กรณีขอรับการสนับสนุน
เคร่ืองจกัรกลของหน่วยงานอื่น (อบจ.) เพือ่ท าการขดุลอก ดังนี้

         1.1 ขดุลอกคลองระบายน้ า D13 กม.1+340-กม.8+880 ระยะทาง       
 7,540 เมตร ใช้เวลาประมาณ 50 วัน ใช้น้ ามัน 6,000 ลิตร ๆละ 23 บาท        
 เป็นเงิน 138,000 บาท

         1.2 ขดุลอกคลองระบายน้ า D14 กม.7+000-กม.10+500 ระยะทาง     
   3,500 เมตร ใช้เวลาประมาณ 23 วัน ใช้น้ ามัน 2,760 ลิตร ๆละ 23 บาท      
   เป็นเงิน 63,480 บาท

         1.3 ขดุลอกคลองระบายน้ า D19 กม.3+500-กม.9+900 ระยะทาง      
 6,400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 42 วัน ใช้น้ ามัน 5,040 ลิตร ๆละ 23 บาท        
 เป็นเงิน 115,920 บาท

         1.4 ขดุลอกคลองสาย 3 (บ่อยมื) กม.21+200-กม.24+600 ระยะทาง    
   3,400 เมตร ใช้เวลาประมาณ 22 วัน ใช้น้ ามัน 2,640 ลิตร ๆละ 23 บาท      
   เป็นเงิน 60,720 บาท

         1.5 ขดุลอกคลองส่งน้ า สายใหญ่ 3 2 ซ้าย (บ่อยมื) กม.10+200-กม.-    
 11+940 ระยะทาง  1,295 เมตร ใช้เวลาประมาณ 8 วัน ใช้น้ ามัน 9,600 
ลิตร ๆละ 23 บาท  เป็นเงิน 22,080 บาท

         1.6 ขดุลอกบ่อยมืเลียบถนนคันกั้นน้ าเค็ม หมู่ที ่12 ระยะทางยาว 1,500 
เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ใช้น้ ามัน 1,200 ลิตร ๆละ 23 บาท   เป็นเงิน      
 27,600 บาท
           ประมาณการในส่วนทีข่อรับการสนับสนุนเคร่ืองจกัรกลจากหน่วยงานอื่น   
เป็นเงิน 427,800 บาท



         2. ส าหรับจา่ยเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กรณีใช้รถตักหน้าขดุหลังของ
เทศบาลต าบลหนองขนาน ตามค าร้องของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 
72,200 บาท

           แต่ละรายการสามารถเปล่ียนแปลงประมาณการได้ตามราคาน้ ามัน         
ในเวลานั้นๆ

          ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
          ค่าไฟฟา้ จ านวน 10,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าไฟฟา้สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหนองขนาน
      งบลงทุน รวม 9,076,000 บาท
          ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 60,000 บาท
              - ส าหรับจา่ยเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ครุภัณฑ์ต่างๆ (รายจา่ย
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ฯลฯ

          ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,846,000 บาท
          ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 8,846,000 บาท
         (1)  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบอ่พักด้านหลังเทศบาลต าบล       
 หนองขนาน

จ านวน 135,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 109 เมตร พร้อมบ่อพกั คสล. จ านวน 11 บ่อ ตามแบบทีเ่ทศบาล
ต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่1 ต าบลหนองขนาน
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่13)
          (2)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง D19 (ฝ่ังขวา) หมู่ที ่1 จ านวน 800,000 บาท
            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง         
5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,500  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่1  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่21)
          (3)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกะอ้ัว หมู่ที ่3 จ านวน 597,000 บาท
            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง             
3.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 355 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,065  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย   ตามแบบที่
เทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่3  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่13)



            (4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนางประนอม เทศล าลึก     
หมู่ที ่5 ถึงถนนทางหลวงชนบท หมู่ที ่2

จ านวน 938,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง               
 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต
  ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่5  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่14)
            (5)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายหลังโรงเรียนบา้นบอ่โพง    
(แยกซ้าย) หมู่ที ่7

จ านวน 1,034,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง               
 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่7  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่14)
            (6)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บา้น หมู่ที ่13 
เชื่อมหมู่ที ่6 (ส่วนทีเ่หลือ)

จ านวน 702,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง               
 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  1,320 ตารางเมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่6 และ หมู่ที ่13  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่14)
            (7)  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลอง D14 หมู่ที ่9 เชื่อม    
หมู่ที ่8  (ส่วนทีเ่หลือ)

จ านวน 108,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง               
 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
200  ตารางเมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่8 และ หมู่ที ่9  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่18)

            (8)  โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟก่ิง) สายดอนทราย หมู่ที ่8 จ านวน 909,000 บาท
            รายละเอยีดโครงการ ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว (กิ่งเด่ียว) 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 25 ชุด ระยะทางยาว 1,000 เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาล
ต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่8  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่22)



            (9) โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟก่ิง) สายถนนบา้นดอนนาลุ่ม     
หมู่ที ่10 (ต่อจากของเดิม)

จ านวน 233,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว (กิ่งเด่ียว) 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 8 ชุด ระยะทางยาว 320 เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่10  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่23)
            (10) โครงการติดตั้งโคมไฟถนน (ไฟก่ิง) หมู่ที ่12 (ต่อจากของเดิม) จ านวน 582,000 บาท
            รายละเอยีดโครงการ ติดต้ังโคมไฟถนนเหล็กรีดกลมปลายเรียว (กิ่งเด่ียว) 
พร้อมอปุกรณ์ จ านวน 20 ชุด ระยะทางยาว 800 เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่12  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่24)

            (11) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูสายข้างบา้นนายสมนึก 
รอดภัย หมู่ที ่2 เชื่อม หมู่ที ่3

จ านวน 283,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกว้าง          
0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร  ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่2  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่28)
            (12) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูสายจากบา้นนางเจิม 
หมู่ที ่6 (ต่อจากของเดิม)

จ านวน 415,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกว้าง          
0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว 440 เมตร  ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่6  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่28)
            (13) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูสายจากหน้าวดั          
 ลุ่มโพธิ์ทอง ถึงคลอง D14 หมู่ที ่11

จ านวน 661,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกว้าง          
0.60 เมตร ลึกด้านใน 0.60 เมตร ยาว 700 เมตร  ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่11  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่28)



            (14) โครงการก่อสร้างฝาปดิรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูสายบา้น         
นายสมจิตร์ เพชรแยม้ หมู่ที ่2

จ านวน 211,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างฝาปิดรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกว้าง   
0.60 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมฝาเปิด-ปิด ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทุกระยะ 10 เมตร ตามแบบทีเ่ทศบาล
ต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่2  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่29)
            (15) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูสายจากบอ่น้ า อ.เสริม 
มีนา ถึงบา้นนางน้อง ลิ้มลาย หมู่ที ่9

จ านวน 770,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างรางส่งน้ า คสล.รูปตัวย ูขนาดกว้าง          
0.80 เมตร ลึกด้านใน 1.00 เมตร ยาว 500 เมตร  ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบล
หนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่9  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่29)
            (16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นในดอน-หนองขนาน หมู่ที ่6 จ านวน 468,000 บาท
            รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง               
 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพืน้ทีเ่ทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  900 ตารางเมตร ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่6  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่15)
          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 170,000 บาท
          ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
           (1)  โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังสายคันคลอง D19 หมู่ที ่4 เชื่อม 
หมู่ที ่5

จ านวน 170,000 บาท

            รายละเอยีดโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลอง D19 กว้าง     
3.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง        
ไม่น้อยกว่า 504 ลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.หลวม) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
 ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่4 และหมู่ที ่5  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่13)



งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,183,000 บาท
      งบบคุลากร รวม 757,000 บาท
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 757,000 บาท
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 520,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาลต าแหน่ง หัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร และนักวิชาการเกษตร

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 21,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ทีไ่ด้รับ
เงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งและมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานทีค่วรได้รับตามระเบียบทีก่ าหนด 
(ต าแหน่งหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตร)

        ค่าจา้งพนักงานจา้ง จ านวน 216,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งตามภารกจิ จ านวน 1 ต าแหน่ง ได้แก่
 ต าแหน่ง พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดกลาง จ านวน 1 อตัรา

    งบด าเนินการ รวม 276,000 บาท
        ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
         ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท
            - ส าหรับจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีม่ีสิทธิได้เงิน           
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบฯ

         ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
         รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 15,000 บาท
             - ส าหรับจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาและค่าใช้จา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 
ค่าจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

       รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 180,000 บาท
             (1)  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง  ฯลฯ

จ านวน 20,000 บาท

             (2)  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว์และปรับปรุงพนัธุสั์ตว์ จ านวน 30,000 บาท

               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดั
โครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่50)

             (3)  โครงการอบรมโรงเรียนยวุเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 30,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดั
โครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่50)

แผนงานการเกษตร  (กองส่งเสริมการเกษตร)



             (4)  โครงการยอ้นวิถเีกษตรกรไทย จ านวน 100,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าจา้ง
เหมาบริการต่างๆ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นในการจดั
โครงการดังกล่าว (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่50)

              ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท
                 - ส าหรับจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น(รายจา่ยเพือ่
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ
 และค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นอื่นๆ)

         ค่าวสัดุ รวม 25,000 บาท
           วัสดุการเกษตร จ านวน 25,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกนัและก าจดั
ศัตรูพชืและสัตว์ ฯลฯ

      งบลงทุน รวม 150,000 บาท
          ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
          โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ จ านวน 150,000 บาท
             รายละเอยีดโครงการ กอ่สร้างโรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ เป็นเหล็กชุบสีกนั
สนิม เหล็กชุบกลัวาไนซ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
 วัสดุคลุมโรงเรือนด้านขา้งคลุมตาขา่ย (มุ้งขาว) กนัแมลงความถี่ 40 ตา หลังคาโค้ง
 คลุมพลาสติก PE หนา 150 ไมครอน ประตูโรงเรือนเป็นแบบบังใบท าด้วยตาขา่ย  
 กนัแมลง หรือแบบสวิง สามารถล็อคได้ พืน้โรงเรือนปูอฐิบล็อค พร้อมวางระบบ    
น้ า ตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลหนองขนานก าหนด

            สถานทีก่อ่สร้าง หมู่ที ่1  ต าบลหนองขนาน 
            (แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที ่50)

      งบกลาง รวม 1,830,000 บาท
          งบกลาง รวม 1,410,000 บาท
           เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 80,000 บาท
              - ส าหรับจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมในส่วนของนายจา้ง 
อตัราร้อยละ 5 โดยถอืปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.          
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติ
ประกนัสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที่
 มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

           เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท
              - เพือ่จา่ยเป็นเงินเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 10 คนๆ ละ  500 บาท
 จ านวน 12 เดือน  และประมาณการจ านวนผู้ป่วยเอดส์ทีอ่าจเพิม่ขึ้นในอนาคต

แผนงานงบกลาง  (ส านักปลัด)



           เงินส ารองจา่ย จ านวน 1,020,000 บาท
              - เพือ่จา่ยเป็นเงินกรณีฉกุเฉนิหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง 
อทุกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจ่ าเป็นในกรณีทีม่ิได้ต้ังงบประมาณรายจา่ยไว้ หรือ
มีความจ าเป็นต้องจา่ย หรือต้ังงบประมาณรายจา่ยไว้แล้ว แต่ไม่พอจา่ยตามความ
เหมาะสม ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้อง่ิน พ.ศ.2541 ขอ้ 19

           รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั รวม 250,000 บาท

               ส าหรับจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตามขอ้ผูกพนัต่างๆ ดังนี้ จ านวน 150,000 บาท

              (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดับต าบล (ตามรายหัว
ประชากรx45) โดยเทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
ทีไ่ด้รับจากกองทุนฯ ของปี พ.ศ.2558

              (2)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ตามจ านวนสมาชิกกองทุน)   
โดยเทศบาลสมทบวันละ 1 บาทต่อสมาชิก 1 คน หรือ 365 บาท/คน/ปี            
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว 975 ลงวันที ่14 
พฤษภาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวน 100,000 บาท

           บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 420,000 บาท
               เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 420,000 บาท
               - ส าหรับจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงิน
อดุหนุนของปี  พ.ศ.2559


















