ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
--------------------------------------ตามที่ สภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๖ เมื่อวันวันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านกลาง และ
นายอํา เภอเมืองลํา พูน ปฏิบัติร าชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัด ลํา พูน ได้พิจ ารณาเห็น ชอบร่า งเทศบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามมาตรา ๖๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๔๖ และนายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง ได้ลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ แล้วนั้น
ในการนี้ เทศบาลตําบลบ้านกลาง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

(นายประสิทธิ์ จันทกลาง)
นายกเทศมนตรีตําบลบ้านกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
สํานักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 3 อัตรา
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา
และค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่งละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่งละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 10 ตําแหน่ง
ตําแหน่งละ 10,500 บาท เป็นเงิน 1,260,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

26,966,690 บาท

รวม

13,357,420 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

13,357,420
7,353,420
3,072,000
756,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

240,000 บาท

จํานวน

216,000 บาท

จํานวน

1,620,000 บาท

รวม

4,281,420 บาท
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เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล
ของสํานักปลัดเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 8 รองปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับ 8 และหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 8
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับลูกจ้างประจํา
ของสํานักปลัดเทศบาล
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานจ้าง
ของสํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน

จํานวน

2,295,000 บาท

จํานวน

108,720 บาท

จํานวน

403,200 บาท

จํานวน

458,640 บาท

จํานวน

7,860 บาท

จํานวน

653,400 บาท

จํานวน

354,600 บาท

รวม
รวม

5,645,000 บาท
235,000 บาท
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1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ในการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
พนักงานเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ในสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านกลาง ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลําพูน เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 และ
หนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ของทุกกองในเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง และสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งใช้ของ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลบ้านกลางที่ชอบด้วยกฎหมาย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552, ด่วนท่าสุด ที่ มท 0808.2/ ว 3358
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

125,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

3,140,000 บาท
855,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ อาทิเช่น โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ศูนย์เจริญวัย
(เนอร์สเซอร์ร)ี่ ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซักฟอก ฯลฯ
2. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่และที่ทางสาธารณะ
จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ
ภายในสํานักงานเทศบาล ศูนย์วัฒนธรรม และสถานที่อื่นๆ
ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล
3. ค่ารับวารสาร
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร ตํารา คู่มือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2548
จํานวน 200,000 บาท
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา
เทศบาล ในคราวแทนตําแหน่งที่ว่าง

จํานวน

250,000 บาท

10,000 บาท
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2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
3. ค่าของขวัญ ของรางวัล
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงาน
จัดกิจกรรม และพิธีเปิดงานของส่วนราชการอื่นตามความจําเป็นฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน
และพิธีเปิดอาคารต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด
แข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ หรือการจัดงานตามนโยบายของรัฐบาล
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี
เช่น งานพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม งานพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ฯลฯ
6. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 2557
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทําบุญอาคารสํานักงาน กิจกรรม
Big Cleaning Day ฯลฯ
7. โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านกลาง

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในหน่วยงาน
ทุกกองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

440,000 บาท
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9. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
จํานวน
ของเทศบาลตําบลบ้านกลางผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ้านกลางฯ โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ฯลฯ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
จํานวน
และผู้นําท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นําท้องถิ่น โดยจัดอบรมสัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้นําท้องถิ่น รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารงานท้องถิ่นและการพัฒนาท้องถิ่น สามารถนํามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
11. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
จํานวน
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนในตําบล ผู้นําท้องถิ่น และแกนนํามวลชนกลุ่มต่างๆ
12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้านในตําบลบ้านกลาง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้านในตําบล
บ้านกลาง โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ตําบล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สําหรับผู้นําหมู่บ้าน เช่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
ที่ชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ

15,000 บาท

300,000 บาท

30,000 บาท

60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

150,000 บาท
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1. วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร การเข้าเล่ม
เอกสารประเภทต่างๆ เครื่องใช้สํานักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่โทรศัพท์
มือถือ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสารมือถือ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
3. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วน้ํา แก้วกาแฟ กระติกน้ําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
ของสํานักปลัดเทศบาล
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วีดีโอเทป
แผ่นซีดี ค่าล้างอัดขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ม้วนเทปเปล่า
กระดาษโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี ฯลฯ
5. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ค่าไฟฟ้าศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี)่ , ค่าไฟฟ้าห้องสมุดประชาชน
ตําบลบ้านกลาง ค่าไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง ค่าไฟฟ้า
สําหรับการกระจายเสียงตามสาย จํานวน 12 หมู่บ้าน ค่าไฟฟ้า
บ่อบําบัดระบบปฏิกูลแบบบึงประดิษฐ์ ค่าไฟฟ้าโรงเรียนบ้านกลาง

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

2,120,000 บาท
1,500,000 บาท
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วิทยานุกูล ค่าไฟฟ้าของสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลบ้านกลางและค่าไฟฟ้าเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ได้จัดทําขึ้น
2. ค่าน้ําประปา
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง
และสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ฯลฯ
3. ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
คู่สาย ค่าบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ฯลฯ
4. ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา E-Auction ฯลฯ
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่นๆ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.1 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 39 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 39 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้กับระบบ CCTV
1.2 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอแบน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้กับระบบ CCTV
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม
รวม

292,000 บาท
292,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ประกอบด้วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน ICT)
เพื่อใช้กับระบบ CCTV
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ
ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 35,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลําพูน

54,000 บาท

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

67,000
67,000
67,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

32,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดลําพูน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์
ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลําพูน
จํานวน 32,000 บาท
หมายเหตุ รายการที่ 1 ถึง 2 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม
รวม
รวม
รวม

2,289,120 บาท
1,416,120 บาท
949,320 บาท
949,320 บาท
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ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ
สําหรับพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ โดยตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวก
ประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง โดยการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
โดยจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง
ทีมดับเพลิงสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกลาง
โดยจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่และทีมดับเพลิงสถาน
ประกอบการ ปฏิบัติงานทางด้านป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

จํานวน

803,280 บาท

จํานวน

146,040 บาท

รวม
รวม

320,000 บาท
320,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1. ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
รวม
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกส์)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกส์) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า
12,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ติดภายใน
ห้องอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ขนิดอิงค์เจ็ท (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รวม
3.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 120 ซีซ.ี
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 คัน
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) เพื่อใช้สําหรับให้เจ้าหน้าที่และ อปพร.
ออกตรวจตราพื้นที่เพื่อการรักษาความสงบภายใน และป้องปรามปัญหายาเสพติด
งานเทศกิจ
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
รวม
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของสํานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานจ้าง
และสํานักปลัดเทศบาล
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ

รวม
รวม

146,800
146,800
46,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท

36,000 บาท

8,000 บาท
8,000 บาท

92,800 บาท
92,800 บาท

648,000
648,000
648,000
384,480

บาท
บาท
บาท
บาท

263,520 บาท

225,000 บาท
225,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
ในลําน้ํา บริเวณลําน้ําแม่ตีบ แม่ยาก ร่องส้าว และแม่กวง ฯลฯ
เพื่อป้องกันอุทกภัย
ค่าวัสดุ
1. วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ เช่น ชุดกู้ภัย
สารเคมีระดับความเข้มข้น ระดับ 3 ชุดผจญเพลิงในอาคาร หมวก
รองเท้า เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ถุงมือ ฯลฯ รวมทั้งชุดฝึก อปพร.
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ซึ่งประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด
รองเท้า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
2. วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วัสดุ
ประเภทเคมีดับเพลิง ถังดับเพลิง เคมีโฟม สายส่งน้ําดับเพลิง
ข้อแยก ข้อต่อต่างๆ เชือกโรยตัว อุปกรณ์ความปลอดภัย
ในการทํางาน ฯลฯ

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
จํานวน

200,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

รวม

11,320,150 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

11,320,150
11,320,150
11,320,150
1,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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เพื่อเป็นประโยชน์และสวัสดิการตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง จํานวน 12 เดือน
2. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ คนละ 1,000 บาท
เป็นเงินสมทบจากเทศบาล สมทบเงินอุดหนุนทั่วไปของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายสําหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
กรณีการเกิดเหตุสาธารณภัย หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่ง
4. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
4.1 เงินชําระหนี้เงินกู้ของกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชําระหนี้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
4.2 เงินชําระหนี้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชําระหนี้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.3 ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2555 ในการให้ผู้นําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานดําเนินกิจกรรม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในตําบล
4.4 ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลาง
ประจําปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงชุมชนฐานราก เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยหลักการออม
4.5 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

1,818,738 บาท

จํานวน
จํานวน

5,921,412 บาท
3,399,685 บาท

จํานวน

1,881,727 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง งบประมาณ
รายจ่ายของปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม เงินอุดหนุน
ทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
4.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของตํารวจจราจร และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจราจร
4.7 ค่าทุนการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสําหรับการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ฯลฯ หลักเกณฑ์
ตามประกาศและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
5. บําเหน็จ / บํานาญ
5.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม
จํานวน

2,100,000 บาท
2,100,000 บาท

1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
กองวิชาการและแผนงาน

รวม

#REF!

บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

#REF!

บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาล กองวิชาการ
และแผนงาน
เงินประจําตําแหน่ง
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 8 ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจําตําแหน่งได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน
12 เดือน
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) ระดับ 6-7 จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
กองวิชาการและแผนงาน
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

รวม #REF! บาท
รวม 2,244,960 บาท
รวม 2,244,960 บาท
จํานวน 1,158,720 บาท
จํานวน

105,840 บาท

จํานวน

188,400 บาท

จํานวน

573,600 บาท

จํานวน

218,400 บาท
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งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
1. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณในการดําเนินการทางวินัย
และหรือการดําเนินการความรับผิดทางละเมิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุม เงินสมนาคุณในการ
สอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิดให้แก่คณะกรรมการผู้ดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจหน้าที่กองวิชาการ
และแผนงาน ประกอบด้วย งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ และงานประชาสัมพันธ์
2. ค่ารับวารสาร
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร ตํารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติราชการ
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม เพื่อพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปี
แผนการดําเนินงานประจําปี การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวม 1,427,000 บาท
รวม
5,000 บาท
จํานวน

5,000 บาท

รวม 1,145,000 บาท
จํานวน 590,000 บาท

จํานวน
จํานวน

555,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
การมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณ โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณ
ของเทศบาล

จํานวน

40,000 บาท

4. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล โดยการจัดประชุม สรุปผลรายงาน และ
ออกตรวจติดตามโครงการและประเมินผลโครงการของเทศบาล

จํานวน

20,000 บาท

5. โครงการเทศบาลตําบลบ้านกลางพบประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านกลางพบประชาชน
โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในตําบลบ้านกลาง

จํานวน

100,000 บาท

6. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลักของการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดเก็บข้อมูล จัดประชุม
เพื่อประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด พร้อมรายงานผล

จํานวน

10,000 บาท

7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใน
หน่วยงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหรือจัดหาคู่มือ/โปรแกรมสารสนเทศ สําหรับ
ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

จํานวน

20,000 บาท

8. โครงการเทศบาลสีขาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมสนับสนุน
อบรมศึกษาดูงานและหรือสนับสนุนกิจกรรม โดยเน้นคุณธรรมความซื่อตรง
พัฒนาจิตอาสา เช่น กิจกรรมโรงเรียนสีขาว "โตไปไม่โกง", กิจกรรมส่งเสริม
ยกย่องคนดี "คนดีศรีบ้านกลาง", กิจกรรมรณรงค์วันซื่อตรงของสังคมไทย
กิจกรรมผู้นําคุณธรรม และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เทศบาลสีขาว เป็นต้น
สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน

จํานวน

200,000 บาท
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9. โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชน
นักประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน โดยการจัดอบรม และหรือ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ ให้แก่อาสาสมัคร
เยาวชนตําบลบ้านกลาง เพื่อเป็นเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์
ประจําหมู่บ้าน

จํานวน

30,000 บาท

10. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โดยการจ้างครูสอนภาษาเป็นรายชั่วโมง และหรือจัดหาสื่อหนังสือ/แผ่น
บันทึกข้อมูลช่วยสอน ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้สนใจ ในตําบลบ้านกลาง

20,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

จํานวน

40,000 บาท

รวม

277,000 บาท

1. วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร การเข้าเล่ม
เอกสารประเภทต่างๆ เครื่องใช้สํานักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง สายสัญญาณเสียง
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในงานเสียงตามสาย ฯลฯ

จํานวน

120,000 บาท

3. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษชําระ
แก้วน้ํา แก้วกาแฟ กระติกน้ําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ของกองวิชาการ
และแผนงาน

จํานวน

12,000 บาท

ค่าวัสดุ
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4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์วีดีโอเทป แผ่นซีด)ี
ค่าล้างอัดขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ม้วนเทปเปล่า ฯลฯ

จํานวน

25,000 บาท

5. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ

จํานวน

60,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวม

#REF!

บาท

รวม

#REF!

บาท

รวม

80,000 บาท

1.1 จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้ในการจัดทําข้อมูลการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงป้ายแสดงข้อมูล แผนผังการบริหารงาน
ของเทศบาล

จํานวน

70,000 บาท

1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์โทรสาร (Fax)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์โทรสาร จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ
กับหน่วยงานภายนอกและประชาชน

จํานวน

10,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์ กําลังขับ 1,200 วัตต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์แอมป์ กําลังขับ
1,200 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้สําหรับ
ขยายกําลังส่งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคํา
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง และหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
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3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐาน ICT ) สําหรับใช้ในการบันทึก
ประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลแผนงานโครงการผ่านระบบ e-plan,
e-laas ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวม
จํานวน

65,000 บาท
32,000 บาท

3.2 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้เปลี่ยนหน้าจอคอม
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ของงานนิติการ
และงานธุรการ

จํานวน

10,000 บาท

3.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ จํานวน
1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานนิติการ
และงานธุรการ

จํานวน

23,000 บาท
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4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวม

60,000 บาท

4.1 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ในสํานักงาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ในสํานักงาน)
ขนาด 1.20 × 2.50 เมตร ทําจากอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาส
บุชานอ้อยพร้อมล้อเคลื่อนที่ จํานวน 2 ป้าย (ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

40,000 บาท

4.2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ในหมู่บ้าน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ในหมู่บ้าน)
ขนาด 1.20 × 1.20 เมตร ทําจากอลูมิเนียมไฟเบอร์กลาส
บุชานอ้อยพร้อมล้อเคลื่อนที่ จํานวน 4 ป้าย (ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

20,000 บาท

4.3 ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 3.20 เมตร
สูง 5.70 เมตร พร้อมพานพุ่ม ป้ายทรงพระเจริญ ตราสัญลักษณ์ และรูปครุฑ
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)

100,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
*****************************************************

จํานวน

10,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กองคลัง

รวม

10,502,760 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม

10,502,760 บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองคลัง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาล กองคลัง
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 8 ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํากองคลัง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
กองคลัง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

10,502,760
3,317,760
3,317,760
1,360,680

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

300,960 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

344,520 บาท

จํานวน

807,960 บาท

จํานวน

369,240 บาท
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งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
1. ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาล (ทุกกอง)
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา (ทุกกอง)
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา (ทุกกอง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพื่อสํารวจข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สินภาคสนาม
เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ ในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ประชาชนชําระภาษี
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองคลัง
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดเก็บรายได้ เพื่อนําไปเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความความรู้ความเข้าใจ ความชํานาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้านการจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษีของเจ้าหน้าที่

รวม
รวม
จํานวน

7,155,000 บาท
2,150,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

จํานวน

1,500,000 บาท

รวม
จํานวน

700,000 บาท
520,000 บาท

จํานวน
จํานวน

180,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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3. โครงการชําระภาษีด้วยใจ โปร่งใส ตรงเวลา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชําระภาษีด้วยใจ โปร่งใส ตรงเวลา
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี และผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชําระภาษี ฯลฯ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนแก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นแก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นแก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ที่ชํารุดเสียหาย
จําเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเสมอ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องขยายเสียง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในงานเสียงตามสาย ฯลฯ
ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์
จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ
กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกสําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
ผงหมึกสําหรับเครื่องโรเนียว ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารทางราชการ
รวมทั้งวัสดุเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ ฯลฯ
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดาษชําระ ชนิดใช้ประจําสํานักงาน กระดาษชําระชนิด
ใช้ประจําห้องน้ํา น้ํายาล้างจาน ชุดถ้วยกาแฟ หม้อคูลเลอร์
กระติกน้ําแข็ง น้ํายาทําความสะอาด และหรือถุงขยะ ฯลฯ
3. ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับ
ยานพาหนะประจําทุกกอง รถดับเพลิง รถบรทุกน้ํา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
และใช้เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

4,305,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

2,000,000 บาท

จํานวน

2,100,000 บาท
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4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง
โปรแกรม ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์
การ์ดฆ่าไวรัส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
5. ค่าวัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ําดื่มสะอาด เพื่อใช้ในการบริโภคภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล ค่าน้ําดื่มสําหรับเลี้ยงรับรองผู้มาศึกษาดูงาน
ค่าน้ําดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ที่ชํารุดเสียหาย
จําเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ใน
งานเสียงตามสาย ฯลฯ (วงเงินเกิน 5,000 บาท)

จํานวน

85,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
กองช่าง

รวม

15,998,700 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

15,998,700 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล กองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 8 ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่งได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํากองช่าง
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ลูกจ้างประจํากองช่าง
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และ พนักงานจ้างทั่วไป

รวม 15,998,700 บาท
รวม
4,870,700 บาท
รวม
4,870,620 บาท
จํานวน 1,652,040 บาท
จํานวน

129,060 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

621,240 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

1,549,400 บาท

จํานวน

748,560 บาท
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งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ที่ได้รับแต่งตั้งร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยได้รับ ค่าตอบแทน
อัตราคนละไม่เกิน 300 บาท ต่อวัน ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพื่อการบริการ เช่น ค่าจ้างสูบน้ํา ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมา
ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาเดินสาย
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาปักเสาพาดสายไฟ ค่าจ้างเหมาวางท่อประปา
และอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองช่าง
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
การเข้าเล่มเอกสารประเภทต่างๆ เครื่องใช้สํานักงาน
ประเภทต่างๆ ฯลฯ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วน้ํา แก้วกาแฟ ฯลฯ ของกองช่าง

รวม
รวม
จํานวน

2,675,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

รวม
จํานวน

1,070,000 บาท
800,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

230,000 บาท

รวม

1,535,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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3. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เช่น
แป้นพิมพ์ เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท
แผ่นซีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลและชุมชน
5. วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา เครื่องวัดขนาดเล็ก สว่าน ค้อน ไม้ คีม หินคลุก
ดินลูกรัง ทราย หิน ดินดํา ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
และชุมชน
6. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ของยานพาหนะ เช่น
ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
7. วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สีน้ํา สีน้ํามัน พู่กัน
บอร์ดไม้ไผ่อัด โฟม ผ้าเขียนป้าย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล
9. วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสื้อสะท้อนแสง
หมวก ฯลฯ สําหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์
หรือ แบบ LED มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi
ในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที สามารถทําสําเนาสูงสุด
99 สําเนา สามารถย่อ/ขยายได้ 25 ถึง 400% ใช้ได้กับ A4,Letter และ
Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น พร้อมตลับหมึก
ชนิดเติม จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท
1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยคามจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐาน ICT ) สําหรับใช้ในการบันทึก
ประมวลผล ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆ ของกองช่าง
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตลอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค
มีระบบแฟลช (Flash) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,453,000
88,000
78,000
46,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

32,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

จํานวน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการจัดทําป้ายซอยถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําป้ายซอยถนนในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง)

รวม
7,265,000 บาท
จํานวน 150,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างห้องน้ํา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ความยาว 6.00 เมตร บริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 1 บ้านพญาผาบ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

300,000 บาท

จํานวน 200,000

บาท

3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคํา
จํานวน 300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
หนา 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร สถานที่บริเวณ
หอกระจายข่าวบ้านศรีคํา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีคํา
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

4. โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ทื่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า
103.00 เมตร สถานที่บริเวณบ้านนายสว่าง เจตวัน ถึงบ้าน
นายบุญช่วย จันทร์แจ่ม (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง)

จํานวน 200,000

บาท

5. โครงการก่อสร้างขอบรางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างขอบรางระบายน้ํารูปตัวยูมีฝาปิด
กว้าง 0.30 เมตร เสริมขอบรางสูงเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
235.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ตั้งแต่ ซุ้มประตูบริเวณหน้าวัดขี้เหล็ก
ถึงบ้านนายสมาน มาลาจุมปี (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง)

จํานวน 250,000

บาท
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6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
2.80 - 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 86.80 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร สถานที่บริเวณหอพักพิกุลทอง ถึง บ้านนายประดิษฐ์ ชมพู
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง)

จํานวน

75,000

บาท

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
จํานวน 160,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 52 เมตร สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณหอพักพิกุลทอง ถึง บ้านนายสมศักดิ์ ทาจุมกิจ หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

8. โครงการก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
จํานวน 100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปิดฝารางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 94 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 0.30 เมตร
พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 25 เมตร สถานที่ตั้งแต่บ้านนายสมาน มาลาจุมปี
ถึงบ้านนางพ่อง ท้าวอุ่นเมือง หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

9. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 1.30 - 3.40 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 292.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 697.00 ตารางเมตร
สถานที่บริเวณซอย 1 และซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

จํานวน 320,000
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10. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร บริเวณทางเข้าบ้านหนองเป็ด
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 160,000

บาท

11. โครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกสูง 2.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 95.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณระบบประปา
ผิวดิน หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง)

จํานวน 380,000

บาท

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร สถานที่บริเวณ
บ้านนายคํา วงค์โสมะ ถึง บ้านายบุญธรรม หมื่นแจ่ม หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน

62,000

บาท

13. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจาราจรลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวจาราจรลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร
สถานที่บริเวณทางเข้าสวนนายเย็น โนโชติ หมู่ที่ 5 บ้านศรีชุม
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

60,000

บาท

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
จํานวน 254,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 146.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร
ตั้งแต่บ้านนายตา ถึง หอพักวทัญญู (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลบ้านกลาง)

บาท
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15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววี ขนาดปากรางระบายน้ํา
กว้าง 2.00 เมตร ท้องรางกว้าง 1.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร
หนา 0.075 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร สถานที่บริเวณหมู่บ้านนิคมเพลส
ถึง ร้านหมูกระทะใบตอง หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 410,000

บาท

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
จํานวน 470,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 166 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร สถานที่บริเวณสามแยก
บ้านแม่ยาก ถึง หอพักสายลมจอย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 31 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93 ตารางเมตร สถานที่บริเวณ
หอพักประภัสนันท์ต่อจากถนนเดิม ถึง บริเวณบ้านกมลชนก หมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

54,000

บาท

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย 1 บริเวณ
บ้านนายสุธี สิงห์งาม ถึง บ้านนายสมร ไชยยาส้าว ยาว 200.00 เมตร
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 600,000

บาท

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณเชื่อมจาก
รางระบายน้ําเดิมบริเวณบ้านนายสีทอน สามารถ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน

60,000

บาท

20. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก

จํานวน 220,000

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.80 เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน์ด้านข้างหอพักเภาวณาแมนชั่น
หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
21. โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หรือมีพื้นที่ใม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณทางแยกโค้งเขียวหวาน
ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 200,000

บาท

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 262.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,310.00
ตารางเมตร ถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย 18 R ช่วงบริเวณจุดตัด
ทางแยกถนนทางหลวงชนบท 2018 หน้าซุ้มประตูทางเข้าเทศบาล ถึง
บริเวณหลังหอพักคุณสุกันทา กันใจศักดิ์
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 700,000

บาท

23. โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.17 เมตร
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 255 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,020 ตารางเมตร สถานที่ตั้งแต่บ้านนายจํานงค์ ถึง หอพักควีนทาวน์
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 180,000

บาท

24. โครงการเสริมผิวทางแอวฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
จํานวน 140,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร
ความกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
สถานที่บริเวณจากบ้านนายโยธิน ตันกลาง ถึง บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ดวงแก้วกลาง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

บาท

25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง

บาท

จํานวน 330,000
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา รูปตัวยูมีฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
บริเวณบ้านนายทวี อนุชัย ต่อจากรางระบายน้ําเดิม ถึง บ้านเลขที่ 132
(ติดถนน 140.00 เมตร) (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบล
บ้านกลาง)
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร สถานที่บริเวณตั้งแต่
ทางแยกบริเวณหอพักริมทุ่ง ถึง หน้าหอพักน้ําหวาน หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 240,000

บาท

27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาว 83.00 เมตร พร้อมถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.50 ตารางเมตร ต่อการวางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
50.00 เมตร ตั้งแต่บ้านนายนิคม มูลวัน ถึง ลําน้ําแม่ตีบ
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)

จํานวน 360,000

บาท

28. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 633.00 ตารางเมตร
สถานที่บริเวณถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านหอชัย หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 34.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00
ตารางเมตร จากศาลาอเนกประสงค์ ถึง สามแยกบ้านนายนาวิน
(ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
30. ค่าขุดลอกรางระบายน้ํา ลําเหมือง ลําน้ํา ในตําบลบ้านกลาง

จํานวน 280,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน 300,000

บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกรางระบายน้ํา 12 หมู่บ้าน รวมถึงลําเหมือง
และลําน้ําต่างๆ ในตําบลบ้านกลาง เพื่อให้ทางน้ําไหลสะดวก
ป้องกันปัญหาน้ําท่วมขัง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เช่น ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ํา ฯลฯ
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท)

รวม
800,000
จํานวน 200,000

บาท
บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. ค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า บริเวณ
โค้งเขียวหวาน ถึง บ้านนายไสว สามารถ และบ้านนายศรีพรรณ์ พรมสนธิ
(ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูน)

รวม
รวม
จํานวน

บาท
บาท
บาท

200,000
200,000
200,000

1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม
รวม

15,603,240 บาท
4,669,240 บาท

รวม

4,669,240 บาท

รวม

2,157,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

2,157,240 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

598,440 บาท

จํานวน

22,080 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

1,062,648 บาท

จํานวน

366,072 บาท

งบบุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตอบแทนสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เดือนละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย

รวม
รวม

1,750,000 บาท
1,540,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จํานวน

40,000 บาท

2. โครงการบริการรักษาพยาบาลออกหน่วยเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ในการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์
สําหรับการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่ หน่วยปฐมพยาบาลของ
กองสาธารณสุข การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล และเพื่อจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานแก่แพทย์และพยาบาล สําหรับการออกหน่วย
เทศบาลตําบลบ้านกลางเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชน

จํานวน

150,000 บาท

3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยการจัดซื้อวัสดุเคมีควบคุมโรค เช่น ทรายเคลือบสารเคมี น้ํายาเคมี
กําจัดยุง น้ํามันเชื้อเพลิงผสมในเครื่องพ่นยุง แก๊สกระป๋อง วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํา
ยุงลาย

จํานวน

150,000 บาท

4. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โดยการจัดซื้อวัคซีนควบคุมโรค ยาฉีดคุมกําเนิดสุนัขและแมว อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในการปฎิบัติงานและค่าดําเนินการในการ
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มปกหนังสือ
ทําสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างแรงงานขับรถฉุกเฉินและให้บริการกู้ชีพ กู้ภัย
จ้างเหมาแรงงานช่วยเหลืองานปศุสัตว์ รวมทั้ง จ้างแรงงานในการ
ปฏิบัติงานอื่นๆในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประธานอสม.และแกนนําสุขภาพ
ตําบลบ้านกลาง การฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์
การปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นอกสถานที่

จํานวน

300,000 บาท

6. โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ปลอดยาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตํารวจ อปพร. อส.ปปส. ฯลฯ รวมทั้ง
สร้างกระแสความร่วมมือของประชาชนในการต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ตามการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

จํานวน

300,000 บาท

7. โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสํานึก
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย อากาศ น้ําเสีย
มลพิษต่างๆ ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

8. โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน/หมู่บ้าน
ให้เกิดความสะอาดสวยงาม น่าอยู่ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

จํานวน

50,000 บาท

9. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาและแหล่งน้ําธรรมชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาและ
แหล่งน้ําธรรมชาติในเขตพื้นที่ตําบลบ้านกลาง โดยการเก็บตัวอย่าง
น้ําประปา น้ําทิ้ง แหล่งน้ําธรรมชาติ ส่งตรวจค่ามวลสารปนเปื้อน
ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพแหล่งน้ํา
ที่ดี ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

10. โครงการพัฒนาร้านเสริมสวย-แต่งผม ตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาร้านเสริมสวย-แต่งผม
ตําบลบ้านกลาง โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการ การประชุม
คณะกรรมการชมรมร้านเสริมสวย - แต่งผม ตําบลบ้านกลาง
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่พัฒนาร้านให้ได้
มาตรฐานคุ้มครองสุขภาพของผู้ใช้บริการ

จํานวน

60,000 บาท
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11. โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสะสมอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร ให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้บริการด้านอาหารและน้ํา
ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตฐานลดความเสี่ยงจากการบริโภคอาหาร
และน้ําที่ไม่สะอาด

จํานวน

40,000 บาท

12. โครงการวัน อสม.แห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเกิดพลังในการทํางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งความสามัคคีของกลุ่มพลัง
มวลชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา อสม. การประกวดหรือแข่งขันด้านการออกกําลังกาย อาหาร
อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และอบายมุขของ อสม.

จํานวน

20,000 บาท

13.โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเบาหวานความดันโลหิตสูงตําบลบ้านกลาง จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ตําบลบ้านกลาง เพื่อจัดอบรมสมาชิกชมรมเบาหวาน
ความดัน จัดประชุมอสมช.ด้านโรคไม่ติดต่อ และกิจกรรมศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชมรมฯ

50,000 บาท

14.โครงการหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย (EMS)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยปฏิบัติการอาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย (EMS) โดยการ การฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฟื้นคืนชีพหรือประสบภัย ฯลฯ

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
ที่ชํารุดเสียหายจําเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งโทรสาร ฯลฯ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

จํานวน

40,000 บาท
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ค่าวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
การเข้าเล่มเอกสารประเภทต่าง ๆ เครื่องใช้สํานักงานประเภท
ต่าง ๆ ฯลฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ เช่น กระดาษชําระ
แก้วน้ํา แก้วกาแฟ กระติกน้ําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
3. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นกรองแสง
ผงหมึก และผ้าหมึกพิมพ์ แฟลชไดรฟ์สําหรับบันทึกข้อมูล เม้าส์
แป้นพิมพ์ เครื่องสํารองไฟฟ้า การ์ดป้องกันไวรัส ฯลฯ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อาทิเช่น
เวชภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ ถุงมือ แอลกอฮอล์ ผ้าปิดแผล สําลี
เคมีภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประจํารถกู้ชีพฉุกเฉิน ฯลฯ
5. วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จุลินทรีย์ชีวภาพ สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในงานรักษา
ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบผลิตพลังงาน
ขยะชุมชนและบึงประดิษฐ์
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาเหล็กพับได้ พื้นโต๊ะติดด้วยวัสดุ
ฟอร์ไมก้า จํานวน 4 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)
1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน ชนิดปรับระดับสูงต่ําได้
มีล้อเลื่อน จํานวน 6 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)

รวม

210,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม

282,000 บาท
232,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท
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1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 ชั้นมีกระจก
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 ชั้นแบบมีกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า
0.50 x 1.20 x 1.70 เมตร จํานวน 1 ตัว สําหรับเก็บรักษายา
และเวชภัณฑ์ (ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) ชนิดอิงค์เจ๊ด (Inkjet)
ความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 8 หน้าต่อนาที พิมพ์แผ่นแรก
ใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาที รองรับกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

5,000 บาท

3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดํา ความเร็ว
ในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 หน้าต่อนาที พิมพ์แผ่นแรกใช้เวลา
น้อยกว่า 10 วินาที รองรับกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)

จํานวน

10,000 บาท

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งพื้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งพื้น
ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใส ที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด สามารถ
วัดได้สูงสุด 300 มิลลิเมตรปรอท ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถ
ลบเลือนได้ จํานวน 3 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับใช้
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตามพรบ.การสาธารณสุขฯ นอกสถานที่ มีขนาดหน้าจอ 8.0 นิ้ว
ความละเอียด 1280×800 TFT (Super Clear LCD) พื้นที่ความจุ
ไม่น้อยกว่า 16 GB รองรับ microSD รองรับเครือข่าย 3G
850/900/1900/2100 มีกล้องหลังและกล้องหน้า CPU: 1.6 GHz
แบบ quad-core RAM : 2GB การเชื่อมต่อ : BT 4.0, USB 2.0,
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, A-GPS จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)
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4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
4.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล เป็นกล้องคอมแพค
มีระบบแฟลช (Flash) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท
5. ครุภัณฑ์การเกษตร
5.1 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 แรงม้า สูบน้ําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) สําหรับใช้กรณีแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน
ลําน้ําเน่าเสียในชุมชน
5.2 เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้ําได้ 450 ลิตรต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
สําหรับใช้สูบน้ําจากลําน้ําแม่ยาก มาใช้ผสมกับการหั่นย่อยขยะ
เศษอาหารและชําระล้างระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน
5.3 เครื่องกวนตะกอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกวนตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า
เพื่อใช้ในการกวนของแข็งสิ่งปฏิกูลในบ่อบึงประดิษฐ์ให้เข้ากัน
เพื่อสูบลงในบ่อหมักสิ่งปฏิกูล จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)
เนื่องจากของเดิมชํารุดและไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม
6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
6.1 รถจักรยานยนต์ดัดแปลงมีกระบะบรรทุกด้านท้าย
เพื่อจัดซื้อรถจักยานยนต์ดัดแปลงมีกระบะบรรทุกด้านท้าย มี 3 ล้อ
ขนาดเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี ใช้น้ํามันเบนซิน
สูบเดียว 4 จังหวะ จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้
บรรทุกและขนย้ายขยะมูลฝอย เศษอาหาร นํามาเข้าระบบผลิตพลังงาน
ขยะชุมชน
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพี่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000 บาท
2. เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อส.ปปส. ประจําหมู่บ้าน หมู่บ้านละ
15,000 บาท ตามโครงการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติด
3. เงินอุดหนุน ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศตส.อ.เมืองลําพูน ตามโครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุนดําเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล
4. เงินอุดหนุน ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลําพูน
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน ตามโครงการที่ขอรับ
เงินอุดหนุนดําเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล
หมายเหตุ รายการที่ 1 ถึง 4 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

รวม
รวม
จํานวน

480,000 บาท
480,000 บาท
480,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาแรงงาน
จํานวน 4,934,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเก็บขยะ
ประจํารถหรือค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะมูลฝอย หรืองานรักษา
ความสะอาดที่หรือทางสาธารณะ
2. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะไปบําบัด จํานวน 6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะ เช่น จ้างเหมา
รถยนต์ เพื่อเก็บขนขยะจากสถานที่พักขยะไปทิ้งยังบ่อขยะฝังกลบ
หรือสถานที่กําจัดขยะ รวมทั้งเป็นค่าจ้างในการกําจัดขยะ รวม 12 เดือน

รวม

10,934,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

10,934,000
10,934,000
10,934,000
10,934,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
กองสวัสดิการสังคม

รวม

7,008,520 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม

5,768,520 บาท

รวม

4,370,520 บาท

รวม

2,555,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

2,555,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

962,280 บาท

จํานวน

118,920 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

150,720 บาท

จํานวน

5,100 บาท

จํานวน

811,080 บาท

จํานวน

372,720 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 8 ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และ
มีสิทธิได้รับความตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
เงินเดือนลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา กองสวัสดิการสังคม
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างประจํา กองสวัสดิการสังคม
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม

2

งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ

จํานวน

รวม

1,599,200 บาท

รวม

1,409,200 บาท

จํานวน

1,359,200 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแผ่นพับ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานประจําศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ตําบลบ้านกลาง
จํานวน

1,267,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก คนสวน และจ้างเหมาทําความสะอาด
ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอร์รี่
3. ค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับเด็กในศูนย์เจริญวัยเนอร์สเชอรี่ตําบลบ้านกลาง
จํานวน

72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาคารสําหรับเด็กในศูนย์เจริญวัย
เนอร์สเชอรี่
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ชํารุด
เสียหายจําเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งโทรสาร ฯลฯ
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
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ค่าวัสดุ

รวม

1. วัสดุสํานักงาน

190,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

216,100 บาท

รวม

206,100 บาท

จํานวน

13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
เครื่องใช้สํานักงานประเภทต่าง ๆ ฯลฯ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษชําระ
แก้วน้ํา แก้วกาแฟ กระติกน้ําร้อน ผู้ปูโต๊ะ ฯลฯ
3. วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ที่ชํารุดเสียหาย
จําเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพคงทนถาวร เช่น ปูน อิฐ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ
4. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นกรองแสง
ผงหมึกและผ้าหมึกพิมพ์ แฟลชไดรฟ์สําหรับบันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์
เครื่องสํารองไฟฟ้า การ์ดป้องกันไวรัส ฯลฯ
5. วัสดุการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น เอกสารการเรียน
การสอน ฯลฯ ของศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ กองสวัสดิการสังคม
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารจํานวน 3 หลัง ได้แก่
ตู้เก็บเอกสารสูงขนาดกลาง แบบโล่ง 4 ชั้น ขนาด 80x40x160 cm. จํานวน 1 หลัง
ตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น (40 ช่อง) ขนาด 922x311x1762 mm. จํานวน 1 หลัง
ตู้ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น (20 ช่อง) ขนาด 922x311x945 mm. จํานวน 1 หลัง
หลังละ 5,000 บาท จํานวน 2 หลัง และ หลังละ 3,500 บาท จํานวน 1 หลัง
(ราคาตามท้องตลาด) โดยใช้ในของกองสวัสดิการสังคม
1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 ตัว

จํานวน

8,000 บาท
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ตัวละ 4,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 1.20 x 0.75 เมตร
(ราคาตามท้องตลาด) โดยใช้สําหรับของกองสวัสดิการสังคม
1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

19,800 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

92,800 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ใช้ในศูนย์เนอร์สเชอรี่ตําบลบ้านกลาง
1.4 ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 1,650 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) โดยใช้ในของศูนย์เนอร์สเซอรี่
1.5 ค่าจัดซื้อตู้ยา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยา จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) โดยใช้ในของศูนย์เนอร์สเซอรี่
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน
คันละ 46,400 บาท ขนาดไม่ต่ํากว่า 120 ชีชี (ราคาตามมาตรฐาน)
สําหรับใช้ในกองสวัสดิการสังคม และศูนย์เนอร์สเชอรี่
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบคิจิตอล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเชล เป็นกล้องคอมแพค
มีระบบเฟลช(Flash) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท
ใช้ในกองสวัดิการสังคมและศูนย์เนอร์สเซอรี่
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยคามจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
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ไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐาน ICT ) สําหรับใช้ในงานสังคมสงเคราะห์
ที่ลงทะเบียนรับโอน และใช้บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ
4.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer)
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ราคาตามท้องตลาด)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย

10,000 บาท

10,000 บาท

รวม

1,398,000 บาท

รวม

798,000 บาท

รวม

798,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

288,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสยากจน ขาดผู้อุปการะดูแล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
การเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแก่เด็กด้อยโอกาส ยากจน
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู จํานวน 150 คน ๆ ละ 2,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
และเด็กกําพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหรือหย่าร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
และเด็กกําพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหรือหย่าร้าง จํานวน 80 คนๆ ละ 300 บาท
จํานวน 12 เดือน
3. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากจนและผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ยากไร้
ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในชุมชน
โดยการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ หรือช่วยเหลือครอบครัว
และค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อน ไม่เกินรายละ 2,000 บาท
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ต่อครอบครัว
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรพี่เลี้ยงเด็กประจําศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่
ตําบลบ้านกลาง

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคคลากรพี่เลี้ยงเด็กประจําศูนย์เจริญวัย
เนอร์เซอรี่ตําบลบ้านกลาง สําหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรพี่เลี้ยงเด็ก
5. โครงการเปิดบ้านหนูน้อยครอบครัวเนอร์สเชอรี่ตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดบ้านหนูน้อยครอบครัว
เนอร์สเชอรี่ตําบลบ้านกลาง สําหรับครอบครัวเนอร์สเชอรี่

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. เงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง
จํานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตําบลบ้านกลาง
2. เงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวัน)
จํานวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนผู้ติดเชื้อเอดส์ (กลุ่มทานตะวัน) ตําบลบ้านกลาง
3. เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านกลาง
จํานวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลบ้านกลาง
หมายเหตุ รายการที่ 1 - 3 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

รวม

600,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จํานวน

600,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
1. โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตําบลบ้านกลาง

รวม

1,240,000 บาท

รวม

1,240,000 บาท

รวม

980,000 บาท

รวม

980,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์
ตําบลบ้านกลาง
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ 12 หมู่บ้าน
โดยการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถนําไปประกอบอาชีพ
เพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงาน
3. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และพัฒนาการใช้ทักษะชีวิตแก่
เด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่เด็ก
และเยาวชนตําบลบ้านกลาง
4. โครงการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเฝ้าตระหนักถึงความสําคัญของการค้ามนุษย์ในชุมชน
และการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ตามหนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนมาก
ที่ พม 0402/ว3255 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัว
และเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง
ให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลบ้านกลาง
6. โครงการพัฒนาระบบงานคุ้มครองเด็กในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้ชุมชน
มีการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เช่น เด็กถูกทารุณกรรม
เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฯลฯ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
คุ้มครองเด็กในชุมชน
7. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
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การเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริม
การประหยัดและลดหนี้ระดับครัวเรือน ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มเยาวชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯลฯ
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นําท้องถิ่นตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม
ประจําเดือนของกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นําชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพองค์ความรู้ และเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
10. โครงการจัดทําแผนชุมชน 12 หมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวนการจัดทําแผนชุมชน
ของประชาชนตําบลบ้านกลาง 12 หมู่บ้าน
11. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม
ประจําเดือนของสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ และสร้างความสามัคคี
ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวม

260,000 บาท

รวม

260,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท
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1. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตําบลบ้านกลาง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตําบลบ้านกลาง
2. เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลบ้านกลาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลบ้านกลาง
3. เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง

หมายเหตุ รายการที่ 1 - 3 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
กองการศึกษา

รวม 25,233,130 บาท

แผนงานการศึกษา

รวม 22,671,130 บาท

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา
จํานวน 860,760 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
จํานวน 5,384,640 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ของกองการศึกษา จํานวน 77,520 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานครู
ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จํานวน 225,720 บาท
เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ผอ.กองการศึกษา ผู้ดํารงตําแหน่ง ระดับ 8 ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และมีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท
เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับ
ผู้อํานวยการโรงเรียน และรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
ที่มีสิทธิได้รับ

รวม 13,997,430 บาท
รวม 11,418,360 บาท
รวม 11,418,360 บาท
จํานวน 6,245,400 บาท

จํานวน

303,240 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

268,800 บาท

2

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองการศึกษา
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจ้างประจํา ของกองการศึกษา
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา
จํานวน 2,809,680 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
ของโรงเรียนบ้านกลางวิยานุกูล จํานวน 217,680 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
พนักงานจ้าง ของกองการศึกษา จํานวน 1,034,880 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงานจ้าง
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
จํานวน 41,400 บาท
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจหน้าที่กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ค่ารับวารสาร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร ตํารา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้าเสริมสติปัญญา
3. ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งเด็กนักเรียน
จํานวน 630,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล

จํานวน

327,960 บาท

จํานวน

34,920 บาท

จํานวน

3,027,360 บาท

จํานวน

1,076,280 บาท

รวม
รวม
รวม

2,113,770 บาท
1,773,770 บาท
950,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
2. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างเทศบาลตําบลบ้านกลางกับ
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมืองลําพูน เมื่อวันที่ 25
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551
3. โครงการสวัสดิการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวัสดิการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โดยการจัดซื้อชุดนักเรียน
ชุดสําหรับออกกําลังกาย ชุดเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่น ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ค่าวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร การเข้าเล่ม
เอกสารประเภทต่างๆ เครื่องใช้สํานักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลําโพง สายสัญญาณเสียง
ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แก้วน้ํา ถาดหลุม
ช้อนส้อม เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

643,770 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

340,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์วีดีโอเทป แผ่นซีด)ี
ค่าล้างอัดขยายภาพภาพถ่ายดาวเทียม ม้วนเทปปล่า ฯลฯ
5. วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่มีราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
6. วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประเภทต่างๆ ในการส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกายภายในหมู่บ้าน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์ (Printer) เลเซอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นท์ (Printer) เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามท้องตลาด) สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของกองการศึกษา
1.2 ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง 20 นิ้ว จํานวน
6 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้ติดบริเวณ
ลานเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลบ้านกลาง
1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมเก้าอี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสําหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมเก้าอี้ในห้องประชุม
พร้อมเก้าอี้ จํานวน 40 ตัว (ราคาตามท้องตลาด) เพื่อใช้สําหรับประชุมครู
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และรับรองคณะศึกษาดูงาน ตลอดจน
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้ออ่อน) จํานวน 1 เครื่อง
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) สําหรับใช้ตัดหญ้าในโรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม
รวม

465,300 บาท
215,300 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

11,300 บาท
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2.2 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องประดับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องประดับ จํานวน 1 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด) สําหรับใช้ในศูนย์วัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง
2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น (ขนาดใหญ่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
25 ลิตร (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) สําหรับใช้ในโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประกอบด้วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยคามจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท (ราคาตามมาตรฐาน ICT )
สําหรับใช้ในการบันทึก สําหรับใช้ในห้องสมุดประชาชนตําบลบ้านกลาง
จํานวน 1 เครื่อง และใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครู
ในกองการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท )

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

64,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
2. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน (กรมอุดหนุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด อปท.
โรงเรียนละ 200,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1. ค่าจ้างเหมาครูเจ้าของภาษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูเจ้าของภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน ฯลฯ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
1. โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในตําบลบ้านกลาง ของ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล โรงเรียนวัดขี้เหล็ก
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกลาง
วิทยานุกูล
3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท. ใน
ระดับภาคและระดับประเทศ เช่น ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ของนักเรียน ร.ร.บ้านกลางวิทยานุกูล
4. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
ระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมมหรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดย
การนําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดูงานในมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นและศึกษาโรงเรียนต้นแบบ

รวม

250,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

8,673,700 บาท
8,033,700 บาท
5,103,800 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
1) ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 504,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
จํานวน 2,680,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 9,600 บาท
5) ค่าใช้จ่าย wireless (Fidelity Wifi) จํานวน 7,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
จํานวน 24 คนๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 72,000 บาท
7) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 6 คน
คนละ 2,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
8) ค่าปฐมนิเทศน์ครูใหม่ 48,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะ
การจัดการเรียนรู้ของบุคลากรครูสังกัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเลี้ยงอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการอบรม
ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ของ
บุคลากรครูสังกัดเทศบาล
7. โครงการส่งเสริมขวัญและกําลังใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
เพื่อจ่ายเป็นค่าตามโครงการส่งเสริมขวัญและกําลังใจและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครูของครูโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลและโรงเรียนในเขตจังหวัดลําพูน
ระดับเขต ระดับประเทศ
9. โครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาต่อ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะการเรียนรู้และ
เพื่อแนะนําแนวทางการศึกษาต่อแก่เด็กนักเรียนและค่าวัสุดอุปกรณ์ ฯลฯ

จํานวน

3,502,800 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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10. โครงการมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนียบัตรให้
แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษา
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 เช่น
ค่าจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ค่าจัดเลี้ยงอาหาร ค่ารางวัล ฯลฯ
12. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อให้
ผู้ปกครองและครูมีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กเล็กอย่างถูกต้อง
13. โครงการบ้านหลังเลิกเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านหลังเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กทํา
กิจกรรมหลังเลิกเรียน ช่วยดูแลบุตรหลานหลังเลิกเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
14. โครงการอบรมลูกเสือจราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมลูกเสือจราจร เพื่อให้นักเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎจราจรและความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติการช่วยเหลือการจราจรได้อย่าง
ถูกวิธี เพื่อปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมได้
15. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การประกันคุณภาพโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทําการรวบรวมผลฤทธิ์ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระของ
โรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวทางวิชาการ เพื่อสรรหานักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางการศึกษา
17. โครงการแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนครูระหว่างประเทศ
เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับชาวต่างประเทศ

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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18. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา โรงเรียนและบ้าน
ให้ความมือกันเพื่อช่วยแก้ปัญหานักเรียนและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครและผู้ปกครอง
19. โครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือระดับเขตและระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือระดับเขต
และระดับ ประเทศของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
20. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนท้องถิ่น (กรมอุดหนุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
จํานวน 15,000 บาท ค่าใช้จ่ายครูแกนนํา จํานวน 3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ อปท. จํานวน 3,000 บาท
21. โครงการอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ
รถรับ-ส่ง นักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการรถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ
วินัยจราจรและการขับขี่ที่ปลอดภัย
22. โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (กรมอุดหนุน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โดยการจัดอบรมพัฒนาด้านการเรียน การสอน ให้กับครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
ค่าวัสดุ
1. อาหารเสริม (นม)
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
199,000 บาท
1.2 เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลางวิทยานุกูล จํานวน 1,467,800 บาท
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบ้านกลาง
จํานวน
374,400 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รวม
จํานวน

2,929,900 บาท
2,041,200 บาท
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2. วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรของโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล เช่น
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ
3. วัสดุการศึกษา
3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน หนังสือ
ประกอบการค้นคว้าสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะ สมุด ฯลฯ
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
จํานวน 688,700 บาท
3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน หนังสือ
ประกอบการค้นคว้า สื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะ สมุด ฯลฯ
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 110,000 บาท
3.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ หนังสือ ฯลฯ สําหรับห้องสมุดประชาชน
จํานวน 30,000 บาท
4. วัสดุอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําดื่มสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนสําหรับจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบ้านกลาง
หมายเหตุ เงินอุดหนุนรายการที่ 1 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

848,700 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

640,000
640,000
640,000
640,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(03)
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้กับ
ประชาชนตําบลบ้านกลางและเครือข่าย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการ
จัดงานประเพณีและรัฐพิธีต่างๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุน

หมายเหตุ เงินอุดหนุนรายการที่ 1 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

รวม

2,562,000 บาท

รวม
รวม
รวม

162,000 บาท
150,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

12,000
12,000
12,000
12,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินการ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น(03)
1.โครงการเทศกาลลําไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารูปขบวนลําไย ค่าสนับสนุน ค่าจัดเลี้ยงน้ําดื่ม ฯลฯ
ตามโครงการเทศกาลลําไย
2. โครงการวันสําคัญทางศาสนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรม
ตักบาตรเทโวโรหณะ การแห่เทียนพรรษา กิจกรรมเข้าวัดฟังเทศน์ช่วง
เข้าพรรษา ฯลฯ
3. โครงการส่งเสริมประเพณีสําคัญจังหวัดลําพูน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย กิจกรรม
เข้าร่วมแห่น้ําทิพย์ดอยขะม้อ กิจกรรมแห่โคมพุทธบูชาวันวิสาขบูชา
4. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่น
การประกวดต่างๆ การจัดเลี้ยง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจ้างเหมา ฯลฯ
5. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น
การประกวดต่างๆ การจ้างเหมา การจัดซื้อของรดน้ําดําหัว ฯลฯ
6. โครงการส่งเสริมประเพณีประจําตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีประจําตําบล
บ้านกลาง เช่น กิจกรรมปอยหลวง กิจกรรมตานก๋วยสลาก
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมตําบลบ้านกลางในการอบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ

รวม
รวม
รวม

2,400,000 บาท
1,025,000 บาท
1,025,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหอชัย
ในการจัดกิจกรรมประเพณีประจําหมู่บ้าน (ป๋างเก้า)
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแจ่มพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมประเพณีประจําหมู่บ้าน (ทําบุญหอเจ้าพ่อบ้าน)
3. อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง (ส่งเสริมประเพณี)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง
ในการดําเนินการส่งเสริมประเพณีประจําวัดของแต่ละวัดในตําบลบ้านกลาง
4. อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง (จัดกิจกรรม)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง
ในการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมอบรมจริยธรรม
กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน กิจกรรมธรรมะสัญจร
กิจกรรมธรรมฑูตสัญจร ฯลฯ
5. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านกลางในการส่งเสริม
ประเพณีไหว้สาป๋าระมี กิจกรรมส่งเสริมโฮงเฮียนสืบฮีตสานฮอย และ
ประเพณีทําบุญใจ๋บ้าน
6. อุดหนุนชมรมกีฬาตําบลบ้านกลาง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาตําบลบ้านกลาง
หมายเหตุ รายการที่ 1 ถึง 6 จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด แล้ว

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,375,000
1,375,000
1,375,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

