แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร

รวม 3,598,600 บาท
รวม 2,462,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล (กองชาง) จํานวน 5 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงเงินประจําตําแหนงพนักงานและผูบริหาร

รวม 2,462,400 บาท
จํานวน 1,617,840 บาท
จํานวน

78,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา เปนเงิน
540,000 บาท พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 142,560
บาท

จํานวน

682,560 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจาง
ตามภารกิจ เปนเงิน 84,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

งบดําเนินงาน

รวม 1,051,700 บาท

หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาล
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจัดทําเอกสาร วารสาร
คาธรรมเนียมและ คาระวางบรรทุก คารังวัดที่ดิน ฯลฯ

รวม
จํานวน

58,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

รวม
จํานวน

450,000 บาท
100,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รวม
จํานวน

350,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาลงทะเบียน คาบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนาของ พนักงาน เทศบาล ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ตอง
ปฏิบัติงานนั้นๆ ใหแกเทศบาล
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ธงชาติ แปรงลบ
กระดาน แผงกั้นหอง ฯลฯ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ หลอดไฟฟา ฯลฯ
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสรางสําหรับบริหารจัดการงานของเทศบาล เชน สี
ไม ปูนซีเมนต ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก
ยาง
ใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
แกสหุงตม ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายากัดสนิม
คลอรีน ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รวม
จํานวน

541,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หรือ จานบันทึกขอมูล
ฯลฯ
วัสดุสํารวจ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมือดึงสายไฟฟา เชน รอกดึงสายไฟฟา บันได
อลูมิเนียม เทปวัด ฯ ลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
คาไฟฟา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสถานีสูบน้ําของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน
สี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ ของเทศบาล

จํานวน

12,000 บาท

2,700 บาท
1,500 บาท
1,200 บาท

งบลงทุน

รวม

84,500 บาท
84,500 บาท

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
สายสงน้ําดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาอาบน้ํายา ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว
20 เมตร พรอมขอตอทองเหลือง จํานวน 5 เสน (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบล พญาขัน หนา 9)

รวม
จํานวน

60,000 บาท
60,000 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพายบาแบบขอแข็ง ขนาดเครื่องยนต
ไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด (ตั้ง
ไวตามมาตรฐานครุภัณฑ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 9)

รวม
จํานวน

9,500 บาท
9,500 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

หมวดคาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน
เลื่อยโซยนต
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนตชนิดใชเครื่องยนตแบบมือถือ เครื่องยนต
เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 0.5 ไมเกิน 0.9 แรงมา
ความจุถังเชื้อเพลิงไมนอยกวา 0.25 ลิตร ความจุน้ํามันหลอลื่นโซไมนอยกวา
0.15 ลิตร แผนบังคับโซขนาดไมนอยกวา 11 นิ้ว ไมเกิน 11.9 นิ้ว ขนาดโซ
PMMC3 3/8 นิ้ว (ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน หนา 9)

รวม

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน

รวม
รวม

885,900 บาท
885,900 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รวม
โครงการปรับปรุงทอเมนประปาและขยายเขตทอเมนประปาหมูบาน หมูที่ จํานวน
4 หมูที่ 1 หมูที่ 5 หมูที่ 9 ตําบลพญาขัน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เพื่อจายคาปรับปรุงทอเมนประปาและขยายเขตทอเมนประปาหมูบาน หมูที่
4, หมูที่ 1, หมูที่ 5, หมูที่ 9 ตําบลพญาขัน โดยมีรายละเอียดงานปรับปรุงทอ
เมนประปา ดังนี้
- ปรับปรุงทอเมนประปา หมูที่ 4 ตําบลพญาขัน จากแยกทายควน (บานนาย
จวบ รักจํารูญ) ถึงปากทางทาวจันทร และแยกทาวจันทรถึงสะพานบานอาย
นอย จากเดิมเปนทอเมน พีวีซี ปรับปรุงเปนทอเมน HDPE 80 PN 6 ขนาด
63 มม. ความยาวรวม 1,400 เมตร

885,900 บาท
885,900 บาท
885,900 บาท

รายละเอียดงานขยายเขตประปา ดังนี้
- ขยายเขตทอเมนประปา หมูที่ 1 ตําบลพญาขัน
ถนนสายนาใน ใชทอเมน HDPE 80 PN 6 ขนาด 63 มม. ความยาวรวม 500
เมตร
ถนนสายริมหานควนถบ ใชทอเมน HDPE 80 PN 6 ขนาด 63 ม.ม. ความ
ยาวรวม 500 เมตร
- ขยายเขตทอเมนประปา หมูที่ 5 ตําบลพญาขัน
ถนนสายริมคลองโรงตรวน ใชทอเมน HDPE 80 PN 6 ขนาด 63 ม.ม ความ
ยาวรวม 500 เมตร
ซอยหนาปมผูใหญเรียงใชทอเมน HDPE 80 PN 6 ขนาด 63 มม. ความยาว
รวม 140 เมตร
- ขยายเขตทอเมนประปาถนนสายมวงโยง หมูที่ 9 ตําบลพญาขัน ใชทอเมน
HDPE 80 PN 6 ขนาด 63 เมตร ความยาวรวม 1,000 เมตร และทอเมน
HDPE 80 PN 12.5 ขนาด 32 มม. ความยาวรวม 730 เมตร พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย ตามรายละเอียดเทศบาลตําบล
พญาขันกําหนด (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 - 2564) ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน หนา 74 และหนา 75 )

