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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไป (เพิ�มเตมิ) ฉบบัที� 1   

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       

เทศบาลตาํบลบา้นกลาง   

อาํเภอ เมอืงลาํพูน  จงัหวดัลําพูน   

          

ประมาณการรายจา่ยรวมท ั�งสิ�น 4,345,120 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุน
ท ั�วไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 1,297,050 บาท 

  งบลงทุน รวม 1,297,050 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 247,050 บาท 

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน    

    
01. คา่จดัซื�อพดัลมไอเย็น จาํนวน 99,050 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อพดัลมไอ
เย็น จาํนวน 7 เครื�อง ๆ ละ 14,150 บาท  
พดัลมชนิดใบพดั หน้ากวา้งไมน้่อยกวา่ 16 นิ�ว ถงันํ�าสามารถบรรจุนํ�า 
ไดไ้มน้่อยกวา่ 45 ลติร และมมีาตรวดัระดบับอกปรมิาณนํ�า  
มรีะบบฆา่เชื�อโรคในถงัพกันํ�า สามารถปรบัความเร็วลมได ้3 ระดบั   
ระบบไฟฟ้า 220 Volt,50Hz  ตวัเครื�องมแีผน่กรองฝุ่ น  
ทาํความสะอาดงา่ยมีลอ้เคลื�อนที� สามารถลอ๊คลอ้ใหอ้ยูก่บัที�ได ้ 
เป็นเครื�องทาํลมเย็น โดยการระเหยตวัของนํ�า  
ชอ่งกระจายลมสามารถปรบัสา่ยได ้ 
(ราคาตามทอ้งตลาด) สาํหรบัใชใ้นการจดังานกจิกรรมตา่ง ๆ  
ท ั�งในและนอกสถานที� เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน 
ผูเ้ขา้รว่มงานของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

   

    
    

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่    

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องยนต์ดเีซล จาํนวน 48,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องยนต์ดเีซล ขนาด ไมน้่อยกวา่ 12 แรงมา้  
จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 48,000  บาท 
สาํหรบัใชใ้นกจิการของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง เชน่ 
ใชเ้กี�ยวกบัยานพาหนะและงานการเกษตร ฯลฯ (ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

   

    
    

   
ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง    

    
01. คา่จดัซื�อแบบเหล็กหลอ่คอนกรีตทอ่ระบายนํ�า จาํนวน 100,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อแบบเหล็กสาํหรบัหลอ่ทอ่ระบายนํ�า  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.30 เมตร จาํนวน 4 ชุด 
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร จาํนวน 4 ชุด  
และ ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร จาํนวน 4 ชุด 
(ราคาตามทอ้งตลาด) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการกอ่สรา้ง  
ซอ่มแซม ทอ่ระบายนํ�า สามารถแกไ้ขปญัหาระบบระบายนํ�า 
ในชุมชนใหด้ยีิ�งขึ�น 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 
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   คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 1,050,000 บาท 

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    

    
01. คา่ปรบัปรุงอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จาํนวน 550,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงอาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้ง 14.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร  
โดยการซอ่มแซมหลงัคา  ฝ้าเพดาน ทาสอีาคาร ฯลฯ  
ที�เสื�อมสภาพตามระยะเวลา เพื�อใหอ้าคาร 
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อยูใ่นสภาพดี 
มคีวามพรอ้มรองรบัการปฏบิตังิานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

   

    
    

    
02. คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศนูย์วฒันธรรม ตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 500,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคาร 
ศนูย์วฒันธรรมตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 1 หลงั  
ขนาดกวา้ง 28.00 เมตร  ยาว 52.00 เมตร  
โดยการซอ่มแซมหลงัคา ประตหูน้าตา่ง ทาสอีาคาร  
ปรบัปรุงระบบไฟฟ้า ฯลฯ เพื�อใหอ้าคารศนูย์วฒันธรรม 
อยูใ่นสภาพดสีามารถใชเ้ป็นสถานที�จดังาน กจิกรรมตา่ง ๆ  
ไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

   

    
    

 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,458,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 2,458,000 บาท 

   คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 2,458,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ    

    
01. คา่กอ่สรา้งศาลารอรถและทางเดนิเชื�อมอาคารเรียน 1 ช ั�น จาํนวน 300,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งศาลารอรถและทางเดนิ 
เชื�อมอาคารเรียน 1 ช ั�น โดยกอ่สรา้งหลงัคาเมทลัชีท 
พรอ้มทางเดนิ ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ยาว 37.00 มตร  
สถานที�กอ่สรา้งโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
สาํหรบัเป็นสถานที�รอรบั - สง่นกัเรียน ป้องกนัฝน 
ใหเ้กดิความสะดวกปลอดภยัเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย  
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

   

    
    

    
02. คา่กอ่สรา้งหอ้งนํ�า-หอ้งสว้ม ขา้งอาคารหอประชุมเทศบาลตาํบล
บา้นกลาง 

จาํนวน 250,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอ้งนํ�า - หอ้งสว้ม  
ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร ความยาว 6.00 เมตร 
ประกอบดว้ย หอ้งนํ�าชาย จาํนวน 1 หอ้ง   
หอ้งนํ�าหญงิ จาํนวน 2 หอ้ง  หอ้งนํ�าสาํหรบัผูพ้กิาร 
จาํนวน  1 หอ้ง  เพื�อใชส้าํหรบับรกิารประชาชน 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม อบรม สมัมนา หรือจดักจิกรรม 
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ที�สามารถรองรบัประชาชนไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณดา้นขา้งอาคารหอประชุม 
เทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

    
    

   
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค    

    
01. คา่วางทอ่ คสล. หมูท่ี� 2 บา้นทา่ลอ้ - ศรีคาํ จาํนวน 93,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า คสล.  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม 
ไมน้่อยกวา่ 40.00เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. สถานที�กอ่สรา้ง  
ตอ่จากบอ่พกัของเดมิหอพกัไขม่กุ-ลาํเหมอืงสาธารณะ  
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการระบายนํ�า แกไ้ขปญัหานํ�าทว่มขงั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

   

    
    

    
02. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 480,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลกึ 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 160.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณถนนหน้าบา้นนายประสทิธิ � สมศรีดา 
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการระบายนํ�า แกไ้ขปญัหานํ�าทว่มขงั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

   

    
    

    
03. คา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า คสล. หมู ่4 สนัป่าฝ้าย จาํนวน 1,000,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า คสล.  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.80 เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. 
ความยาวรวม 204.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณหลงัอาคารเดอะรีเจน้ท์ 
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการระบายนํ�า แกไ้ขปญัหานํ�าทว่มขงั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

   

    
    

    
04. คา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า คสล. หมูท่ี� 2 บา้นทา่ล้อ-ศรีคาํ จาํนวน 300,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า คสล.  
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.40 เมตร  
พรอ้มบอ่พกั คสล. จาํนวน 11 บอ่  
ความยาวไมน้่อยกวา่ 128.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งถนนหลงัวดัศรีคาํ 
ทางไปหมูบ่า้นแมย่าก หมูท่ี� 8  
เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการระบายนํ�า แกไ้ขปญัหานํ�าทว่มขงั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง    

    
01. คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรถนน คสล.  หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 35,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งผวิจารจร ถนนคสล. กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาวไมน้่อยกวา่ 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่ 90.00 ตารางเมตร  
สถานที�กอ่สรา้ง ถนนคอกววั ซอย 4   
บรเิวณบา้นนายสุภาพ  นุฟูกลาง ถงึ บา้นนางจนัทร์เป็ง มณีขตัย์ิ  
หมู ่6 บา้นสงิห์เคิ�ง เพื�อแกไ้ขปญัหานํ�าทว่มขงั 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

   

    
    

 งานสวนสาธารณะ รวม 460,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 460,000 บาท 

   คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 460,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ    

    
01. คา่กอ่สรา้งร ั�วลวดหนาม จาํนวน 60,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ั�วลวดหนาม สงู 2.00 เมตร  
ความยาวไมน้่อยกวา่ 155.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณระบบประปาผวิดนิขนาดใหญม่าก  
หมูท่ี� 2 บา้นทา่ลอ้-ศรีคาํ สาํหรบัใชก้ ั�นเป็นอาณาเขต  
ป้องกนับคุคลภายนอกบกุรุก 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานสวนสาธารณะ(00243) 

   

    
    

    
02. คา่กอ่สรา้งร ั�วตาขา่ยรอบสนามฟุตซอล จาํนวน 200,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ั�วตาขา่ยรอบสนามฟุตซอล  
สงู 1.50 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 144.00 เมตร  
พรอ้มประตูบานเปิดคู ่สาํหรบัใชเ้ป็นอาณาเขต 
ก ั�นสนามและเพิ�มความสะดวกในการควบคุมดแูลการใช ้
สนามฟุตซอล สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณสนามฟุตซอลภายใน 
สนามกีฬาเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานสวนสาธารณะ(00243) 

   

    
    

    
03. คา่กอ่สรา้งร ั�วตาขา่ยเหล็กกนัตก จาํนวน 200,000 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ั�วตาขา่ยกนัตก ขนาด 1.00 X 2.50 เมตร  
ความยาวไมน้่อยกวา่ 44.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งภายใน 
โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง บรเิวณดา้นหลงัอาคาร 
ประปาผวิดนิ หมูท่ี� 9 บา้นบา้นกลาง  
สาํหรบัใชก้ ั�นเป็นอาณาเขต และป้องกนัการพลดัตกนํ�า 
(ตามรายละเอยีดแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฏตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานสวนสาธารณะ(00243) 
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 งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูล รวม 28,500 บาท 

  งบลงทุน รวม 28,500 บาท 

   คา่ครุภณัฑ์ รวม 28,500 บาท 

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั    

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องตดัหญา้ จาํนวน 28,500 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องตดัหญา้แบบขอ้แข็ง  
จาํนวน 3 เครื�อง ๆ ละ 9,500  บาท 
เป็นเครื�องตดัหญา้แบบสะพาย มเีครื�องยนต์ไมน้่อยกวา่ 1.5 แรงมา้ 
มปีรมิาตรกระบอกสบูไมน้่อยกวา่ 30 ซีซี พรอ้มใบมดี 
สาํหรบัใชใ้นงานบรกิารตดัหญา้ภายในชุมชน ที�ทางสาธารณะตา่ง ๆ 
รวมถงึ อาคาร สถานที�ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
(ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์) 
ปรากฏตามแผนงานเคหะชุมชน(00240) 
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล(00244) 

   

    
    

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 101,570 บาท 

  งบกลาง รวม 101,570 บาท 

   งบกลาง รวม 101,570 บาท 

   
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.) จาํนวน 101,570 บาท 

    

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทอ้งถิ�น  
(กบท.) ปรากฎตามแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) 

   

    
    

 


