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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั�วไป 

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     

เทศบาลตาํบลบา้นกลาง 

อาํเภอ เมอืงลาํพูน   จงัหวดัลาํพูน 

        

                             
ประมาณการรายจา่ยรวมท ั�งสิ�น 112,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 
แยกเป็น  

 

แผนงานบรหิารงานท ั�วไป  

 
งานบรหิารท ั�วไป รวม 14,182,210 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 8,945,510 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,684,000 บาท  

   
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จาํนวน 855,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 

จาํนวน 3 อตัรา  ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 276,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งของนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี จาํนวน 3 อตัรา  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 276,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรี จาํนวน 3 อตัรา  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล 

จาํนวน 279,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อตัรา 
และคา่ตอบแทนที�ปรกึษานายกเทศมนตรี จาํนวน 1 อตัรา  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 1,998,000 บาท  

      

  1. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภาฯ จาํนวน 1 ตาํแหน่ง  
ตาํแหน่งละ 16,500 บาท เป็นเงนิ 198,000 บาท  
2. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรองประธานสภาฯ จาํนวน 1 ตาํแหน่ง  
ตาํแหน่งละ 13,500 บาท เป็นเงนิ 162,000 บาท  
3. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสมาชกิสภาฯ จาํนวน 16 ตาํแหน่ง  
ตาํแหน่งละ  10,500 บาท  เป็นเงนิ 1,260,000 บาท  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
 

       

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 5,261,510 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 3,374,550 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานเทศบาลของสาํนกัปลดัเทศบาล 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
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เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 2,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ  
สาํหรบัพนกังานเทศบาล ของสาํนกัปลดัเทศบาล   
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 403,200 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทน 
ประจาํตาํแหน่งปลดัเทศบาล ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 8  
รองปลดัเทศบาล ผูด้าํรงตาํแหน่ง ระดบั 8 และ 
หวัหน้าสาํนกัปลดัเทศบาล ผูด้าํรงตาํแหน่ง ระดบั 8  
ที�ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดือน 
ในอตัราเดอืนละ 5,600 บาท และมสีทิธไิดร้บั 
คา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิ 
ประจาํตาํแหน่งไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ 5,600 บาท  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 567,360 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํของสาํนกัปลดัเทศบาล  

ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 854,400 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ 
พนกังานจา้งท ั�วไป ของสาํนกัปลดัเทศบาล  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป  
ของสาํนกัปลดัเทศบาล  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 4,668,400 บาท  

   
คา่ตอบแทน รวม 235,000 บาท  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 125,000 บาท  

      

  01. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทน คา่เบี�ยประชุม ในการสอบคดัเลือกหรือ 
คดัเลือก ใหแ้กค่ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือก 
พนกังานเทศบาล จาํนวน 25,000 บาท 
 
02. เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิประโยชน์ตอบแทนอื�น สาํหรบัพนกังานสว่น 
ทอ้งถิ�น เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจาํปี) ในสงักดัเทศบาลตาํบล 
บา้นกลาง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย และหนงัสือส ั�งการ 
ที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 100,000 บาท 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่เบี�ยประชุม จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่เบี�ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลกัเกณฑ ์
และอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดอืน  
เงนิคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื�น การจา่ยเงนิคา่เบี�ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบบัที� 2) พ.ศ.2548  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
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งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง  
ของทุกกองในเทศบาลตาํบลบา้นกลาง และสมาชกิ อปพร.  
ที�ปฏบิตังิานตามคาํส ั�งใชข้องผูอ้าํนวยการศนูย์ อปพร. 
เทศบาลตาํบลบา้นกลางที�ชอบดว้ยกฎหมาย ตามหนงัสอื 
กระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 3795 
ลงวนัที� 17 พฤศจกิายน 2552  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่ใชส้อย รวม 1,573,400 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 458,400 บาท  

      

  - คา่จา้งเหมาบรกิาร     จาํนวน   300,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ เชน่ คา่จา้งรกัษาความปลอดภยั  
ของสถานที�ราชการ คา่จา้งเหมากาํจดัปลวก คา่เชา่เครื�องถา่ยเอกสาร  
คา่เย็บหนงัสอืหรือเขา้ปกหนงัสอื   คา่จา้งเหมาตดัตน้ไม ้ คา่ซกัฟอก   
คา่ใชจ้า่ยในการประกนัภยัรถราชการ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110) 
งานบรหิารท ั�วไป (00111)       
  - คา่จา้งเหมาแรงงาน   จาํนวน   158,400 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารสถานที�ตา่งๆ   
ภายในสาํนกังานเทศบาล ศูนย์วฒันธรรม และสถานที�อื�นๆ   
ที�เป็นทรพัย์สนิของเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตั ิระเบยีบ   
และกฎหมายทอ้งถิ�น ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)   
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ จาํนวน 150,000 บาท  

      

  01. คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล  
เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล เชน่  
คา่เครื�องดื�ม คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกี�ยวเนื�อง 
ในการเลี�ยงรบัรอง รวมท ั�งคา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ  
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.4/ว 2381  
ลงวนัที� 23 กรกฎาคม 2548 จาํนวน 100,000 บาท 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
 
02. คา่เลี�ยงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิ�น หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ  
เพื�อจา่ยเป็นคา่เลี�ยงรบัรอง เป็นคา่อาหาร เครื�องดื�มตา่งๆ 
ในการเลี�ยงรบัรอง และคา่บรกิารอื�นๆ ในการประชุม 
สภาทอ้งถิ�น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ 
การประชมุระหวา่งองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นกบัองค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 
กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน จาํนวน 50,000 บาท 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป  
(00110)งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
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รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�ง จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งผูบ้รหิารทอ้งถิ�น  
และสมาชกิสภาเทศบาล กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตาํแหน่งที�วา่ง และกรณีคณะกรรมการ 
การเลือกต ั�งส ั�งใหม้กีารเลือกต ั�งใหม ่โดยถือปฏบิตั ิ
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นที�สดุ 
ที� มท 0890.4/ว 3992 ลงวนัที� 2 ตลุาคม 2556 
และหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 
ที� มท 0890.4/468 ลงวนัที� 17 มกราคม 2556 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่งๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการเลือกต ั�ง 
คา่ตอบแทนอื�น ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
02. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 400,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือ 
เขา้รบัการอบรมสมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการกาํหนด  
เชน่ คา่เบี�ยเลี�ยง คา่ยานพาหนะ คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบียน  
และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�จาํเป็นในการเดนิทางไปราชการหรือ 
อบรมสมัมนาของ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล  
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ พนกังานจา้ง ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
03. คา่ของขวญั ของรางวลั จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 
ในการจดังานจดักจิกรรม และพธิีเปิดงานของ 
สว่นราชการอื�นตามความจาํเป็น  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
04. คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ ประกวดการแขง่ขนัและพธิีเปิด
อาคารตา่งๆ 

จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน จดันิทรรศการ  
การประกวดแขง่ขนัและพธิีเปิดอาคารตา่งๆ หรือ 
การจดังานตามนโยบายของรฐับาล 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
05. คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพธิีและงานราชพธิี จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพธิีและราชพธิี  
เชน่ งานพธิีสดดุเีฉลมิพระเกียรต ิเนื�องในวนั 
เฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม และ 5 ธนัวาคม  
งานพธิีถวายราชสกัการะ เนื�องในวนัปิยมหาราช  
23 ตลุาคม ฯลฯ โดยจา่ยเป็นคา่วสัดุอปุกรณ์ 
ในการจดังานรฐัพธิี และงานราชพธิี คา่เลี�ยงรบัรอง  
แกแ่ขกที�มารว่มงาน คา่จดัสถานที� ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
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06. โครงการจดังานวนัเทศบาล ประจาํปี 2559 จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัเทศบาล  
ประจาํปี 2558 โดยจดักจิกรรมตา่งๆ เชน่ กจิกรรม 
ทาํบญุอาคารสาํนกังาน กจิกรรม Big Cleaning Day  
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
07. โครงการพฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาดา้นคณุธรรม 
และจรยิธรรม โดยจดัอบรมดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 
ใหแ้กบ่คุลากรในสงักดัเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
โดยจา่ยเป็นคา่ตอบแทนวทิยากรการฝึกอบรม 
คา่วสัดุอปุกรณ์การฝึกอบรม ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
08. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในหน่วยงาน จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ในหน่วยงาน โดยจดัอบรมสมัมนา และศกึษาดูงาน 
ของพนกังานสว่นทอ้งถิ�น ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจ้าง 
ในหน่วยงานทุกกองใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี 
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    

09. โครงการเชดิชูเกียรตพินกังานเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนกังานจา้ง
ของเทศบาลตาํบลบา้นกลางผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการ
และใหบ้รกิารประชาชนดเีดน่ ประจาํปี 2559 

จาํนวน 5,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเชดิชูเกียรตพินกังาน 
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของเทศบาลตาํบล 
บา้นกลางฯ โดยคดัเลือกผูท้ี�มคีณุธรรม และจรยิธรรม 
ในการปฏบิตัริาชการ และใหบ้รกิารประชาชน ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
10. โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภาทอ้งถิ�นและผูนํ้า
ทอ้งถิ�น 

จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภาทอ้งถิ�น และผูนํ้าทอ้งถิ�น  
โดยจดัอบรมสมัมนา และทศันศกึษาดงูานของ 
คณะผูบ้รหิารทอ้งถิ�น สมาชกิสภาทอ้งถิ�น และผูนํ้าทอ้งถิ�น  
รวมท ั�งหวัหน้าสว่นราชการ พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ  
และพนกังานจา้งที�เกี�ยวขอ้งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ดา้นการบรหิารงานทอ้งถิ�นและการพฒันาทอ้งถิ�น  
สามารถนํามาใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
มากขึ�น ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
11. โครงการพฒันาศกัยภาพผูนํ้าหมูบ่า้นในตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพ 
ผูนํ้าหมูบ่า้นในตาํบลบา้นกลาง โดยจดัใหม้กีารประชุม 
ปรกึษาหารือเพื�อหาแนวทางการพฒันาตาํบล และ 
เพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน สาํหรบัผูนํ้าหมูบ่า้น 
เชน่ กาํนนั ผูใ้หญบ่า้น ประธานแมบ่า้น ประธาน อสม.  
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
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12. โครงการเสรมิสรา้งความสามคัคปีรองดองของประชาชนในเขตพื�นที�
ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพูน 

จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเสรมิสรา้งความสามคัคปีรองดอง 
ของประชาชนในเขตพื�นที� ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพูน  
โดยจดัใหม้กีจิกรรม จดัอบรม ประชุมชี�แจง เพื�อสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจและทศันคตทิี�ดใีนการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 
ของประชาชนทุกหมูเ่หลา่ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นที�สดุ  
ที� มท 0214/ว 1234 ลงวนัที� 24 พฤษภาคม 2557 และ 
ที� มท 0310.4/ว 2128 ลงวนัที� 31 กรกฎาคม 2557  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
13. โครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เรื�องประชาธปิไตยและการมี
สว่นร่วมของประชาชน 

จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เรื�อง  
ประชาธปิไตยและการมสีว่นรว่มของประชาชน เพื�อจดัอบรมใหค้วามรู ้ 
เรื�องประชาธปิไตย เพื�อเสรมิสรา้งพลเมอืงดวีถิีประชาธปิไตย  
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น ดว่นที�สดุ  
ที� มท 0890.4/ว 1068 ลงวนัที� 28 พฤษภาคม 2558  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 220,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ, แฟ้มเอกสาร  
การเขา้เลม่เอกสารประเภทตา่งๆ เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่งๆ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ แบตเตอรี�วทิยุสื�อสาร 
มอืถือ ฯลฯ ตลอดจนวสัดไุฟฟ้าที�เกี�ยวกบัระบบโทรศพัท์ 
ภายในสาํนกังานเพื�อใชใ้นกจิการของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่ง ๆ เชน่  
แปรง ไมก้วาด กระดาษชาํระ ถว้ยชาม แกว้นํ�า แกว้กาแฟ  
กระตกินํ�ารอ้น ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ ของสาํนกัปลดัเทศบาล 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ รูปสีหรือ 
ขาวดาํ ที�ไดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม  
กระดาษโปสเตอร์ พูก่นัและส ีฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท  

        เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ ๆ เชน่ แป้นพมิพ์         
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เมาส์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ที�ม ีราคาหน่วยหนึ�งไมเ่กนิ 20,000 บาท  
แผน่ซีดี แผน่ดวีีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 2,640,000 บาท  

   
คา่ไฟฟ้า จาํนวน 2,000,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัสาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
คา่ไฟฟ้าศนูย์เจรญิวยั (เนอร์สเซอรี�) , คา่ไฟฟ้าหอ้งสมุดประชาชน 
ตาํบลบา้นกลาง คา่ไฟฟ้าศนูย์วฒันธรรมตาํบลบา้นกลาง คา่ไฟฟ้า 
สาํหรบัการกระจายเสยีงตามสาย คา่ไฟฟ้าบอ่บาํบดัปฏกิูลแบบบงึ 
ประดษิฐ์ คา่ไฟฟ้าโรงเรียนบา้นกลางวทิยานุกูล คา่ไฟฟ้าของสถานที� 
อยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นกลางและคา่ไฟฟ้า 
เกี�ยวกบักจิกรรมตา่งๆ ที�เทศบาลตาํบลบา้นกลาง ไดจ้ดัทาํขึ�น 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาสาํหรบัสาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
และสถานที�อยูใ่นความรบัผดิชอบของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 120,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์พื�นฐานภายในประเทศ ระหวา่งประเทศ 
คา่โทรศพัท์เคลื�อนที� คา่เชา่เครื�อง คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท์  
คา่บาํรุงรกัษา คูส่าย คา่บรกิารตา่งๆ ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 120,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ไปรษณีย์ดว่นพเิศษ คา่ดวงตรา 
ไปรษณียากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ คา่จดัสง่เอกสารสอบราคา/ 
ประกวดราคา E-Auction ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ตและ  
คา่สื�อสารอื�นๆ ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

  
งบลงทุน รวม 508,300 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 508,300 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01. คา่จดัซื�อเกา้อี�ทาํงาน จาํนวน 25,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเกา้อี�ทาํงานสาํหรบัพนกังาน และ 
เจา้หน้าที�ของสาํนกัปลดัเทศบาล มพีนกัทา้วแขน บหุนงั 
ปรบัสงู - ตํ�า ได ้ขาแฉก  มีลูกลอ้ จาํนวน 10 ตวัๆละ 
2,500.-บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
02.คา่จดัซื�อโตะ๊พบัอเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 75 ซม.ยาว 150 ซม. สงู 75 
ซม. 

จาํนวน 100,000 บาท  

        เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊อเนกประสงค์ ขนาด 75 ซม.         
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ยาว 150 ซม. สงู 75 ซม. จาํนวน 40 ตวัๆ ละ  
2,500.-บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)  
สาํหรบัใชใ้นศาลาประชาคมและบรกิารประชาชน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

    
03. คา่จดัซื�อโตะ๊พบัอเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 50 ซม.ยาว 150 ซม. สงู 75 
ซม. 

จาํนวน 22,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊อเนกประสงค์ ขนาด 50 ซม.  
ยาว 150 ซม. สงู 75 ซม. จาํนวน 10 ตวัๆ ละ  
2,200.-บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
สาํหรบัใชใ้นศาลาประชาคมและบรกิารประชาชน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
04.คา่จดัซื�อเกา้อี�เหล็กบนุวม จาํนวน 17,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเกา้อี�เหล็กบนุวม จาํนวน 68 ตวั 
ตวัละ 250.-บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
สาํหรบัใชใ้นศาลาประชาคมและบรกิารประชาชน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องฉายภาพสามมติ ิ จาํนวน 25,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องฉายภาพสามมติ ิความละเอียด 
ไมต่ํ�ากวา่ 800,000 พกิเซล จาํนวน 1 เครื�อง (ราคาตาม 
มาตรฐานครุภณัฑ์) สาํหรบัใชห้อ้งประชุมฝ้ายคาํ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์แบบฉีดหมกึ จาํนวน 4,300 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์แบบฉีดหมกึ (INKJET  
Printer) จาํนวน 1 เครื�อง (ราคาตามมาตรฐาน ICT) 
คณุลกัษณะพื�นฐาน 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ขาวดาํไมน้่อยกวา่ 
 1,200 x 1,200 dpi 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์สไีมน้่อยกวา่ 4,800 x 1,200dpi 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวดาํไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที 
หรือ 15 ภาพตอ่นาที 
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสไีมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาท ีหรือ  
10 ภาพตอ่นาที 
 - มชีอ่งเชื�อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  
หรือ USB 2.0 หรือดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4 . Letter . Legal และ Custom  
โดยถาดใสก่ระดาษไมน้่อยกวา่ 100 แผน่ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

    
02. คา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ จาํนวน 115,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคอมพวิเตอร์ต ั�งโตะ๊ จาํนวน 5 ชุด ๆ ละ 23,000.-
บาท ประกอบดว้ย  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 Core)  
หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐาน
ไมน้่อยกวา่  
3.0 GHz จาํนวน 1 หน่วย  
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่  
6 MB สาํหรบั
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  
- มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ�ง หรือดกีวา่ ดงันี�  
1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มหีน่วยความจาํ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที�สามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
3) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูบ่น
แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที�ม ี 
ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1 GB  
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
กวา่ 4 GB  
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชื�อมตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวน  
ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ�ว  
จาํนวน 1 หน่วย 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป(00111) 

        
 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 

       

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 60,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุน รวม 60,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 60,000 บาท  

      

  1. เงนิอดุหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอเมอืงลาํพูน 
จาํนวน 35,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอเมอืงลาํพูน 
เพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามโครงการศนูย์รวมขอ้มูลขา่วสาร 
การซื�อหรือจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นระดบัอาํเภอ  
ประจาํปีงบประมาณ 2559  
 
 
2. เงนิอดุหนุนสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจงัหวดัลาํพูน 
จาํนวน 25,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสาํนกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 
จงัหวดัลาํพูน เพื�อสนบัสนุนการปฏบิตังิานตามโครงการศนูย์ 
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ประสานงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นจงัหวดัลาํพูน  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารท ั�วไป (00111) 
 

 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 4,154,010 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 2,735,010 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,735,010 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,739,120 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล ของกองวชิาการและ 

แผนงาน ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 188,400 บาท  

      

  1. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทน 
ประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองวชิาการและแผนงาน  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 8 ที�ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน ในอตัราเดอืนละ 
5,600 บาท และมีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน 
เทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ  
5,600 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
2. เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิเพิ�มตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่ง 
ที�มเีหตพุเิศษตาํแหน่ง นิตกิร (พ.ต.ก.) ระดบั 6-7  
จาํนวน 1 อตัรา เดอืนละ 4,500 บาท  
จาํนวน 12 เดอืน  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 712,050 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ  
และพนกังานจา้งท ั�วไป ของกองวชิาการและแผนงาน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 95,440 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ  
สาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป  
ของกองวชิาการและแผนงาน  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110) 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 1,255,000 บาท  

   
คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 5,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคา่เบี�ยประชุม เงนิสมนาคณุในการ 
สอบขอ้เท็จจรงิ การสอบสวนทางวนิยั การสอบสวน 
ความรบัผดิทางละเมดิใหแ้กค่ณะกรรมการผูด้าํเนินการ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 
 
 
 

       

   
คา่ใชส้อย รวม 1,000,000 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 600,000 บาท  

        - คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 30,000 บาท         
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ในภารกจิหน้าที�กองวชิาการ 
และแผนงาน ประกอบดว้ย งานนิตกิาร งานวเิคราะห์นโยบายและแผน  
งานงบประมาณ งานธุรการ และงานประชาสมัพนัธ์  
- คา่รบัวารสาร จาํนวน 50,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัวารสาร นิตยสาร ตาํรา คูม่อื สื�อสิ�งพมิพ์ตา่งๆ  
ที�เป็นประโยชน์กบัการปฏบิตัริาชการ  
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 500,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ เชน่ คา่โฆษณาและเผยแพร ่ 
ขา่วสารทางสื�อตา่งๆ ป้ายประชาสมัพนัธ์ สื�อสิ�งพมิพ์ตา่งๆ  
- คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา  
จาํนวน 20,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนียม และหรือเป็นคา่ใช้จ่าย  
ในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือเขา้รบัการ 
อบรมสมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการกาํหนด เชน่ คา่เบี�ยเลี�ยง 
คา่ยานพาหนะ คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 
ที�จาํเป็นในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา ของ 
พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งของกองวชิาการและแผนงาน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
02. โครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น จาํนวน 45,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น  
โดยการจดัประชุมเวทีประชาคม เพื�อพจิารณาจดัทาํ 
แผนยุทธศาสตร์  แผนพฒันาสามปี แผนการดาํเนินงาน 
ประจาํปี การจดัประชุมคณะกรรมการฯ และคา่ใช้จา่ย 
ในการจดักจิกรรมเกี�ยวขอ้งในกระบวนการจดัทาํ 
แผนพฒันาทอ้งถิ�น  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
03. โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ�น จาํนวน 15,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพฒันาเทศบาล โดยการจดัประชุม สรุปผลรายงาน และ 
ออกตรวจตดิตามโครงการและประเมนิผลโครงการของเทศบาล 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
04. โครงการเทศบาลตาํบลบา้นกลางพบประชาชน จาํนวน 90,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
พบประชาชน โดยการออกหน่วยเคลื�อนที�ใหบ้รกิารประชาชน 
ในตาํบลบา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 
 
 

       

    
05. โครงการภาษาตา่งประเทศเพื�อการสื�อสารและประชาสมัพนัธ์ เพื�อ
รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จาํนวน 20,000 บาท  

      
  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการภาษาตา่งประเทศเพื�อการสื�อสาร 

และประชาสมัพนัธ์ โดยการจา้งครูสอนภาษาเป็นรายช ั�วโมง  
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และหรือจดัหาสื�อหนงัสือ/แผน่บนัทกึขอ้มลูช่วยสอน ใหแ้ก ่
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน เจา้หน้าที�และ 
ประชาชนผูส้นใจ ในตาํบลบา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110) 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

    
06. โครงการ "สง่เสรมิและยกยอ่งคนด ี(คนดศีรีบา้นกลาง)" จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ "สง่เสรมิและยกยอ่งคนดี  
(คนดศีรีบา้นกลาง)" โดยทาํการคดัเลือกประชาชน ผูเ้ป็นตน้แบบ 
ที�มคีวามประพฤต ิและดาํรงตนดว้ยความมคีณุธรรมจรยิธรรม 
พรอ้มประกาศยกยอ่ง เพื�อเป็นกาํลงัใจแกผู่ม้ีความประพฤตดิ ี
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
07. โครงการเทศบาลสขีาว จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลสีขาว โดยจดักจิกรรมอบรม  
สง่เสรมิ และรณรงค์การสรา้งจติสาํนึก โดยเน้นคณุธรรมจรยิธรรม   
และการพฒันาจติอาสา สาํหรบัประชาชน 12 หมูบ่า้น หรือโรงเรียน  
ในเขตเทศบาล จาํนวน 3 โรงเรียน 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
08.โครงการโรงเรียนสขีาว "โตไปไมโ่กง" จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศบาลสีขาว "โตไปไมโ่กง"  
โดยจดักจิกรรมฝึกอบรมบรรยายใหค้วามรู ้สรา้งการเรียนรู ้
หรือศกึษาดงูานคณุธรรม จรยิธรรมความซื�อสตัย์สจุรติ 
ตอ่เด็กนกัเรียน   
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

    
09.โครงการจดัต ั�งศนูย์เรียนรูท้อ้งถิ�นคณุธรรม จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัต ั�งศนูย์เรียนรูท้อ้งถิ�นคณุธรรม  
โดยจดัศนูย์เรียนรู ้มกีารพฒันาองค์ความรู ้รวบรวมผลงาน หรือแสดง  
นิทรรศการดา้นคณุธรรมจรยิธรรม หรือจดัใหม้หีลกัสตูรการเรียนรู ้ 
ทอ้งถิ�นคณุธรรม ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110) 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ  
ใหส้ามารถ ใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 250,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ 
ถา่ยเอกสาร การเขา้เลม่เอกสารประเภทตา่งๆ  
เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่งๆ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 
 
 

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ลาํโพง สายสญัญาณเสยีง 
ไมโครโฟน ขาต ั�งไมโครโฟน ฯลฯ และอปุกรณ์เครื�องมือเครื�องใช้ 
ในงานเสยีงตามสาย ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป  
(00110)งานวางแผนสถติแิละวชิาการ(00112) 
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วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 5,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่ง ๆ เชน่  
กระดาษชาํระ แกว้นํ�า แกว้กาแฟ กระตกินํ�ารอ้น  
ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ ของกองวชิาการและแผนงาน  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 25,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษ 
เขยีนโปสเตอร์ แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ (ภาพยนต์วีดโีอเทป  
แผน่ซีด)ีคา่ลา้งอดัขยายภาพ ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ประเภทตา่ง ๆ เชน่ แป้นพมิพ์ 
เมาส์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ที�มรีาคาไมเ่กนิ 20,000 บาท แผน่ซีดี 
แผน่ดวีีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110) 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 

       

  
งบลงทุน รวม 164,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 164,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01.คา่จดัซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จาํนวน 15,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 
เครื�องมือ เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิาน 2 บาน ขนาดสงู  
1.20 เมตร จาํนวน 2 ใบๆ ละ 7,500 บาท  
(ราคาตามทอ้งตลาด)เพื�อใช้เก็บวสัดุ อปุกรณ์ เอกสาร 
ที�สาํคญัของงานประชาสมัพนัธ์เพื�อความเป็นระเบยีบ 
เรียบรอ้ย ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 
บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี 

       

    
02.คา่จดัซื�อโตะ๊คอมพวิเตอร์ จาํนวน 5,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊คอมพวิเตอร์ ทาํดว้ยไมอ้ดัสกั 
ขนาดกวา้ง ไมน้่อยกวา่ 60 ซม.ยาวไมน้่อยกวา่ 90 ซม. 
สงูไมน้่อยกวา่ 80 ซม.จาํนวน 5 ตวัๆ ละ 1,000 บาท 
(ราคาตามทอ้งตลาด)เพื�อใช้สาํหรบัเจา้หน้าที�ปฏบิตังิาน 
ในกองวชิาการและแผนงาน ใหม้คีวามสะดวกและคล่องตวั 
ในการปฏบิตังิาน ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป(00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112)  
บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี 
 
 
 
 
 
 

       

   
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องลูกขา่ย เปิด-ปิด อตัโนมตั ิ จาํนวน 98,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องลูกขา่ย เปิด - ปิด อตัโนมตั ิ

จาํนวน 7 เครื�องๆ ละ 14,000.-บาท เพื�อใชต้ดิต ั�งเพิ�มประสทิธภิาพ 
ของระบบเสยีงตามสายของเทศบาล โดยใชต้ดิต ั�งที� หมู2่, หมู ่3,  
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หมู ่4,หมู ่5 หมู ่6,หมู ่7 และหมู ่11 หมูล่ะ 1 เครื�อง  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112)  
บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี 

   
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่        

    
01. คา่จดัซื�อไมโครโฟนไรส้าย (wireless) จาํนวน 5,000 บาท  

      

  - เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อไมโครโฟนไรส้าย (Wireless) 
จาํนวน 1 ชุด (ราคาตามทอ้งตลาด) 
เพื�อใชส้าํหรบัการออกประชาคมหมูบ่า้น  
และบรกิาร ประชาชนนอกสถานที�  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112)  
บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี 

       

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    
01. คา่จดัซื�อคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบัประมวลผล จาํนวน 21,000 บาท  

      

  - เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบังาน 
ประมวลผล จาํนวน 1 เครื�องๆ ละ 21,000.-บาท  
มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จาํนวน 1 หน่วย  
โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ�ง หรือดกีวา่ ดงันี�  
1)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกัรวม (Compute core)  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 10แกน(10 core)ตอ้งมีความเร็ว 
สญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz หรือ  
2)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกั (core)จาํนวนไมน้่อยกวา่  
2แกนหลกั (2 core)และมีหน่วยความจาํ 
 แบบ Smart Cache Memory ขนาด ไมน้่อยกวา่ 4 MB  
ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 1.7GHzหรือ  
3)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกั (core) จาํนวนไมน้่อยกวา่  
2แกนหลกั(2core)และมหีน่วยความจาํ  
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB  
ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz  
* มหีน่วยความจาํหลกั(RAM)ชนิดDDR3หรือดกีวา่ 
    ขนาดไมน้่อยกวา่4 GB  
* มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล(Hard disk)ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  
    500 GB จาํนวน 1 หน่วย  
* มจีอภาพชนิด WXGA หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ�ว  
* ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
* มชีอ่งเชื�อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ 
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
*สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi(802.11b,g,n) 
และ Bluetooth(ราคาตามมาตรฐาน ICT) 
เพื�อใชส้าํหรบัประกอบกจิกรรมงานรฐัพธิี  งานนําเสนอ  
ขอ้มลูในห้องประชุม และงานบรกิารประชาชนนอกสถานที� 
ของงานประชาสมัพนัธ์ ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป  
(00110)งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112)  

       

        บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาสามปี        

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป(00110) 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ (00112) 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 8,518,760 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 4,989,660 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 4,989,660 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,783,880 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล ของกองคลงั 

ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งรายเดอืนและคา่ตอบแทน 
ประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั ผูด้าํรงตาํแหน่ง  
ระดบั 8 ที�ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
เงนิเดอืน ในอตัรา 5,600 บาท และมสีทิธไิดร้บั 
คา่ตอบแทนรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่ง 
ที�ไดร้บัอยูใ่นอตัรา 5,600 บาท  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 458,400 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ ของกองคลงั 

ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,434,960 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ 
และพนกังานจา้งท ั�วไป ของกองคลงั  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 178,020 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั�วไป ของกองคลงั 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 3,370,000 บาท  

   
คา่ตอบแทน รวม 440,000 บาท  

   
คา่เชา่บา้น จาํนวน 40,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือคา่เชา่บา้น ใหพ้นกังานเทศบาล  

(ทุกกอง)ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป(00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จาํนวน 400,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหพ้นกังานเทศบาล 
และลูกจา้งประจาํ (ทุกกอง)  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
คา่ใชส้อย รวม 690,000 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 520,000 บาท  

      

  - คา่จา้งเหมาแรงงานแผนที�ภาษี จาํนวน 500,000บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร และคา่จา้งเหมาแรงงาน  
เพื�อสาํรวจขอ้มลูงานแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรยัพ์สนิ 
ภาคสนาม เพื�อเป็นฐานขอ้มูลที�ใชใ้นการจดัเก็บภาษีตา่ง ๆ  
- คา่โฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 20,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่โฆษณาและเผยแพร่ เป็นคา่ใชจ้า่ยใน 
การจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ แผน่พบั ใบปลวิ ฯลฯ  
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ในการประชาสมัพนัธ์เชญิชวนใหป้ระชาชนชาํระภาษี 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือเขา้รบั 
การอบรมสมัมนา ตามระเบียบที�ทางราชการกาํหนด เชน่  
คา่เบี�ยเลี�ยง คา่ยานพาหนะ คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบยีน  
และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�จาํเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
หรืออบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
ของกองคลงั  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

    
02.โครงการปรบัปรุงแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการปรบัปรุงระบบแผนที�ภาษี 
และทะเบยีนทรพัย์สนิ เพื�อเป็นฐานขอ้มลูที�ใชใ้นการจดัเก็บ  
โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที� มท 0808.3/ว67 ลงวนัที� 9 มกราคม 2555 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 2,240,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 120,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังานตา่ง ๆ เชน่ คา่จดัซื�อ 
แบบพมิพ์จากโรงพมิพ์อาสารกัษาดนิแดน ใบเสร็จรบัเงนิ 
ประเภทตา่ง ๆ กระดาษโรเนียว กระดาษถา่ยเอกสาร  
ผงหมกึสาํหรบัเครื�องถา่ยเอกสาร ผงหมกึสาํหรบัเครื�อง 
โรเนียว คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่เอกสารทางราชการ 
รวมท ั�งวสัดเุครื�องใช้สาํนกังานตา่ง ๆ ฯลฯ รวมท ั�งคา่จดัซื�อ 
นํ�าดื�มสะอาด เพื�อใชใ้นการบรโิภคสาํหรบัเลี�ยงรบัรอง 
ผูม้าศกึษาดงูาน เพื�อบรกิารประชาชนผูม้าตดิตอ่ราชการ  
ฯลฯ ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่ง ๆ  
เชน่ กระดาษชาํระชนิดใช้ประจาํสาํนกังาน กระดาษชาํระ 
ชนิดใชป้ระจาํหอ้งนํ�า นํ�ายาลา้งจาน ชุดถว้ยกาแฟ  
หมอ้คลูเลอร์ กระตกินํ�าแข็ง นํ�ายาทาํความสะอาด  
และหรือถุงขยะ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น จาํนวน 1,500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดนํุ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  
สาํหรบัยานพาหนะประจาํทุกกอง รถดบัเพลงิ รถบรทุกนํ�า 
เครื�องตดัหญา้ ฯลฯ และใชเ้พื�อการปฏบิตังิานตามภารกจิ 
หน้าที�ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง  
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ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 120,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่ดสิก์  
แผน่กรองแสง โปรแกรม ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์ 
แบบเลเซอร์ แป้นพมิพ์ การ์ดฆา่ไวรสั และอื�น ๆ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

  
งบลงทุน รวม 159,100 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 159,100 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01.คา่จดัซื�อเกา้อี�ทาํงาน จาํนวน 12,500 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเกา้อี�สาํหรบัพนกังานกองคลงั จาํนวน  5  ตวั  
ตวัละ 2,500.00  บาท 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    
01.คา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ จาํนวน 46,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคอมพวิเตอร์ต ั�งโตะ๊ จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ   
23,000.-บาท  ประกอบดว้ย  
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 Core)   
หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐาน
ไมน้่อยกวา่  
3.0 GHz จาํนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่   
6 MB สาํหรบั
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory   
- มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ�ง หรือดกีวา่ ดงันี�  
      1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มี
หน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
      2) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
         Processing Unit ที�สามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
      3) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูบ่น
แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที�ม ี 
         ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาด
ไมน้่อยกวา่ 1 GB  
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
กวา่ 4 GB  
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชื�อมตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวน  
  ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
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กวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ�ว  
  จาํนวน 1 หน่วย 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

        
 

       

    
02.คา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ จาํนวน 21,000 บาท  

      

  - เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบังาน 
ประมวลผล จาํนวน 1 เครื�องๆ ละ 21,000.-บาท  
มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จาํนวน 1 หน่วย  
โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ�ง หรือดกีวา่ ดงันี�  
1)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกัรวม (Compute core)  
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 10แกน(10 core)ตอ้งมีความเร็ว 
สญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz หรือ  
2)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกั (core)จาํนวนไมน้่อยกวา่  
2แกนหลกั (2 core)และมีหน่วยความจาํ 
 แบบ Smart Cache Memory ขนาด ไมน้่อยกวา่ 4 MB  
ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 1.7GHzหรือ  
3)ในกรณีที�มจีาํนวนแกนหลกั (core) จาํนวนไมน้่อยกวา่  
2แกนหลกั(2core)และมหีน่วยความจาํ  
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 3 MB  
ตอ้งมีความเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz  
* มหีน่วยความจาํหลกั(RAM)ชนิดDDR3หรือดกีวา่ 
    ขนาดไมน้่อยกวา่4 GB  
* มหีน่วยจดัเก็บขอ้มูล(Hard disk)ขนาดความจุไมน้่อยกวา่  
    500 GB จาํนวน 1 หน่วย  
* มจีอภาพชนิด WXGA หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ�ว  
* ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
* มชีอ่งเชื�อมตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ 
จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
*สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi(802.11b,g,n) 
และ Bluetooth(ราคาตามมาตรฐาน ICT) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

        
 

       

    
03.คา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์ชนิดเลเซอร์ จาํนวน 14,600 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์ชนิด
เลเซอร์  จาํนวน  2  เครื�อง ๆ ละ 7,300.-บาท  
- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x600 dpi  
- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาท ี 
- สามารถพมิพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด ้ 
- มหีน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 32 MB  
- มชีอ่งเชื�อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
- สามารถใชไ้ดก้บั A4,Leter,Legal และ Custom โดยมถีาดใส่
กระดาษไดร้วมกนัไมน้่อยกวา่ 250 แผน่ 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

       

    
คา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์สาํหรบัพมิพ์เช็ค จาํนวน 35,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปริ�นสาํหรบัพมิพ์เช็ค จาํนวน 1 เครื�อง   

- ระบบการพมิพ์หวัพมิพ์สามารถปรบัระดบัความ บาง/หนา อยา่ง
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อตัโนมตั(ิAutomatic Gap Adjustment )  
- จาํนวนหวัพมิพ์24 เข็มพมิพ์  
- ความเร็วในการพมิพ์มีความเร็วในการพมิพ์สงูสดุ 580 ตวัอกัษร/วนิาท ี 
- ทางเขา้กระดาษสามารถวางสมดุที�ช่องป้อนกระดาษตรงตาํแหน่งไหนก็
ได ้(Auto Aliqnment)  
- ความละเอยีดในการพมิพ์Graphic 360x360 dpi  
-ระบบตอ่เชื�อม
(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Inter
face Switching) USB 2.0  
- อายุหวัพมิพ์400 ลา้นตวัอกัษร ( ถงึ 1 พนัลา้นตวัอกัษร )  
- ความหนาของกระดาษสงูสดุถงึ 2.0 มม.  
- จาํนวนสาํเนา(ตน้ฉบบั 1 + สาํเนา 6 ฉบบั)  
- กระแสไฟ:สงูสดุ 45 วตัต์  Standby 3 วตัต์(ประหยดัไฟกวา่)  
- ขนาด 200 x 396 x 285 mm.  
- นํ�าหนกั 8  Kg. 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานบรหิารงานท ั�วไป (00110)  
งานบรหิารงานคลงั (00113) 
 
 

       

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  

 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,341,280 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 1,115,280 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 1,115,280 บาท  

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 991,560 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ 
พนกังานจา้งท ั�วไป ของสาํนกัปลดัเทศบาล  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 123,720 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบัพนกังานจา้ง 
ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป ของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 
 
 
 
 
 
 
 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 130,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสาํคญั จาํนวน 30,000 บาท  

        เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการรณรงค์ป้องกนั        
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และลดอุบตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลสาํคญั  
โดยต ั�งจุดบรกิารอาํนวยความสะดวกประชาชน 
ในชว่งเทศกาล เชน่ เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์  
ฯลฯ โดยเบกิเป็นคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์ป้องกนั 
และลดอุบตัเิหตทุางถนน คา่เบี�ยเลี�ยงสาํหรบัเจา้หน้าที� 
ผูป้ฏบิตังิาน คา่วสัดอุื�นๆ ที�ใชใ้นการรณรงค์และ 
ใหบ้รกิารประชาชน ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

    

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรูเ้พิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ใหแ้กเ่จา้หน้าที�ป้องกนัฯ เจา้หน้าที�เทศกจิ และสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู ้
เพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหแ้กเ่จา้หน้าที�ป้องกนัฯ  
เจา้หน้าที�เทศกจิ และสมาชกิอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการ 
ปฏบิตังิานชว่ยเหลือทางราชการในการชว่ยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

       

  
งบลงทุน รวม 96,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 96,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ        

    
01.คา่จดัซื�อเครื�องรบัสง่วทิยุระบบ VHF/FM ชนิดมอืถือ 5 วตัต์ จาํนวน 96,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องรบัสง่วทิย ุระบบ VHF/FM 
ชนิดมอืถือ 5 วตัต์ จาํนวน 8 เครื�องๆ ละ 12,000.-บาท  
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน (00121) 

       

 
งานเทศกจิ รวม 1,387,000 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 600,000 บาท  

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 540,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ 
พนกังานจา้งท ั�วไป ของสาํนกัปลดัเทศบาล  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานเทศกจิ (00122) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป ของ 
สาํนกัปลดัเทศบาล  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานเทศกจิ (00122) 
 

       

  
งบลงทุน รวม 787,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 787,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่        

    
01. คา่จดัซื�อรถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลื�อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ�ล
แค็ป 

จาํนวน 787,000 บาท  

        เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อรถบบรทุก (ดเีซล) ขบัเคลื�อน 2 ลอ้         
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แบบดบัเบิ�ลแค็ป จาํนวน 1 คนั  
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานเทศกจิ (00122) 

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 250,000 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 250,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
1. โครงการกาํจดัผกัตบชวาและวชัพืชในลาํนํ�า จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการกาํจดัผกัตบชวา 
และวชัพืชในลาํนํ�า บรเิวณลํานํ�าแมต่บี แมย่าก  
รอ่งสา้ว และแมก่วง ฯลฯ เพื�อป้องกนัอทุกภยั 
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  
(00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
และระงบัอคัคีภยั (00123) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท  

   
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กายเจา้หน้าที� เชน่ ชุดกูภ้ยั 
สารเคมรีะดบัความเขม้ขน้ ระดบั 3 เสื�อคลุมดบัเพลงิ หมวก รองเทา้  
เสื�อก ั�กสะทอ้นแสง เสื�อชูชีพ ถุงมอื ฯลฯ รวมท ั�งชุดฝึก อปพร. หรือ 
ชุดปฏบิตักิาร อปพร. ซึ�งประกอบดว้ย หมวก เสื�อ กางเกง เข็มขดั  
รองเทา้ ฯลฯ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0808.2/ว 3795  
ลงวนัที� 17 พฤศจกิายน 2552  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) 

       

   
วสัดเุครื�องดบัเพลงิ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องดบัเพลงิ เชน่ วสัดุ 
ประเภทเคมดีบัเพลงิ ถงัดบัเพลงิ เคมโีฟม สายสง่นํ�าดบัเพลงิ  
ขอ้แยก ขอ้ตอ่ตา่งๆ เชือกโรยตวั อปุกรณ์ความปลอดภยั 
ในการทาํงาน ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

แผนงานการศกึษา  

 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา รวม 16,905,100 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 14,764,800 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 14,764,800 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 9,348,600 บาท  
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  01. เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล ของกองการศกึษา  
จาํนวน 1,219,080 บาท ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
02. เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานครู ของโรงเรียนเทศบาล 1  
บา้นกลาง  จาํนวน 8,129,520 บาท ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที� มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที� 12 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 7,620 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานเทศบาล ของกองการศกึษา  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  (00210)   
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทนประจําตาํแหน่ง  
ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา  ผูด้าํรงตาํแหน่ง   ระดบั   8 ที�ไดร้บั 
เงนิประจาํตาํแหน่ง  ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน ในอตัราเดอืนละ 
5,600 บาท  และมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบั 
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งที�ไดร้บัอยูใ่นอตัราเดือนละ  5,600 บาท 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 394,800 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะและเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน  
สาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา และพนกังานครูโรงเรียนเทศบาล 1  
บา้นกลาง ที�มสีทิธไิดร้บั  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที� มท 0809.4/ว 1191 ลงวนัที�  12 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 410,640 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ ของกองการศกึษา  

ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 4,167,720 บาท  

      

  1. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ   
พนกังานจา้งท ั�วไป ของกองการศกึษา จาํนวน 3,555,360 บาท  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา  (00211) 
2. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ   
พนกังานจา้งท ั�วไป (บคุลากรสนบัสนุนการสอน) ของโรงเรียน 
เทศบาล 1 บา้นกลาง  จาํนวน 600,360 บาท 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0809.4/ว 1191  
ลงวนัที� 12 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 301,020 บาท  

      

  1. เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ  
สาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป  
ของกองการศกึษา  จาํนวน   205,020  บาท  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
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2. เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ  
สาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป  
(บคุลากรสนบัสนุนการสอน) ของโรงเรียนเทศบาล  1  
บา้นกลาง   จาํนวน  96,000 บาท  ตามหนงัสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที� มท 0893.4/ว 1280  
ลงวนัที� 23 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

  
งบดาํเนินงาน รวม 1,289,800 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 1,219,800 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 1,044,800 บาท  

      

  01. คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน  394,800 บาท 
   - เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเชา่เครื�องถา่ยเอกสาร  
ใชใ้นงานของโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง  
เป็นเงนิ  48,000  บาท  
   - เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงาน สาํหรบัปฏบิตังิานตา่งๆ  
ของโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง เป็นเงนิ  316,800  บาท   
   - เพื�อจา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร และคา่เขา้เลม่เอกสาร  
ของกองการศกึษา เป็นเงนิ 30,000 บาท  
02. คา่รบัวารสาร จาํนวน  20,000 บาท 
   เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัวารสาร นิตยสาร ตาํรา คูม่อื สื�อสิ�งพมิพ์ตา่งๆ  
ที�เป็นประโยชน์กบัการศกึษาคน้ควา้เสรมิสตปิญัญา ของโรงเรียน  
เทศบาล 1 บา้นกลาง  
03. คา่จา้งเหมารถ รบั-สง่เด็กนกัเรียน  จาํนวน   630,000 บาท 
   เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมารถรบั-สง่เด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
และเด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)   
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 85,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือเขา้รบัการอบรม 
สมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการกาํหนด  เชน่  คา่เบี�ยเลี�ยง  
คา่ยานพาหนะ  คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�จาํเป็น 
ในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาของพนกังานเทศบาล  
ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ของกองการศกึษา โรงเรียนเทศบาล 1 
บา้นกลาง และศนูย์พฒันาเด็กเล็กตาํบลบา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

    
02. โครงการสง่เสรมิขวญักาํลงัใจและความภาคภมูใิจในวชิาชีพครู จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิขวญักาํลงัใจ 
และความภาคภูมใิจในวชิาชีพครู ของครูโรงเรียนเทศบาล 1  
บา้นกลาง  และครูศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  เชน่   คา่วทิยากร  
คา่โลเ่กียรตยิศครูดเีดน่  คา่วสัดอุุปกรณ์การผลติสื�อ   
คา่สนบัสนุนการจดันิทรรศการผลงานวชิาการ ฯลฯ     
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
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คา่วสัด ุ รวม 70,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร 
เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่งๆ ฯลฯ  
ปรากฏตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แกว้นํ�า  
ถาดหลุม  ชอ้นสอ้ม  ฯลฯ  เพื�อไวใ้ชส้าํหรบัเด็กนกัเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
ตาํบลบา้นกลาง  ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ประเภทตา่ง ๆ เชน่ แป้นพมิพ์  
เมาส์  ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์   โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ที�มรีาคาไมเ่กนิ  20,000 บาท  แผน่ซีด ีแผน่ดวีีดี  
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ  ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

       

  
งบลงทุน รวม 850,500 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 650,500 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ จาํนวน 99,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บทีีย ู
จาํนวน 3 เครื�องๆ ละ 33,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์) 
เพื�อนําไปใชต้ดิต ั�งในหอ้งประชุมของโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 

       

    
02. คา่จดัซื�อโตะ๊และเกา้อี�สาํหรบัพนกังานครูเทศบาล จาํนวน 48,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊และเกา้อี�สาํหรบัครูผูส้อน 
จาํนวน 8 ชุดๆ ละ 6,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)  
สาํหรบัใชท้าํงานของครูผูส้อน โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 

       

   
ครุภณัฑ์การศกึษา        

    
01. คา่จดัซื�อโตะ๊และเกา้อี�สาํหรบันกัเรียน จาํนวน 255,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊และเกา้อี�สาํหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
จาํนวน 150 ชุดๆ ละ 1,700.-บาท (ราคาตามมาตรฐาน มอก.)  
สาํหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 
 

       

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องทาํนํ�าเย็น และเครื�องกรองนํ�า พรอ้มตดิต ั�งระบบนํ�าดื�ม จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องทาํนํ�าเย็นชนิดตอ่ทอ่ประปา  
6 หวักอ๊ก  ปลอดสารตะก ั�ว จาํนวน 3 เครื�องๆ ละ 
27,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) และคา่จดัซื�อ 
เครื�องกรองนํ�าดื�ม Stl 3 ทอ่ พรอ้มเครื�องยูวี ฆา่เชื�อโรค 
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จาํนวน 3 เครื�องๆ ละ 9,800 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด)  
พรอ้มตดิต ั�งระบบนํ�าดื�ม ประกอบดว้ย 
 - ตวัล็อคกอ๊ก 
 - อปุกรณ์ตดิต ั�งไฟฟ้า ประปาท ั�งหมด 3 จุด  
 - อปุกรณ์เก็บงาน เชน่ ยาแนวปนู 
 - อปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ Breaker ELB กราวน์ ทอ่ไฟ สายไฟ  
 - อปุกรณ์ตดิต ั�งสายดนิ 
 - ระบบควบคมุไฟฟ้า (ตดัไฟ)  
 - คา่บรกิารการตดิต ั�ง  
เพื�อใชส้าํหรบักรองนํ�าดื�มและทาํนํ�าเย็นใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน 
โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 

    
02. คา่จดัซื�อเครื�องซกัผา้แบบสองถงั จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องซกัผา้แบบสองถงั ขนาด 13 กโิลกรมั  
จาํนวน 1 เครื�องๆ ละ 10,000 บาท (ราคาตามทอ้งตลาด) 
สาํหรบัใชใ้นศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 

       

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ จาํนวน 18,500 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องพมิพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์  
ชนิด LED ขาวดาํ (18 หน้า/นาที) คณุลกัษณะพื�นฐาน 
 - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi  
 - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที 
 - มหีน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 MB 
 - มชีอ่งเชื�อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel  
   หรือ USB 2.0 หรือดกีวา่ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
 - สามารถใชไ้ดก้บั A4 ,Letter, Legal และ Custom  
   โดยมถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 150 แผน่  
จาํนวน 5 เครื�องๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตามมาตรฐาน ICT)  
สาํหรบัใชใ้นงานโรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
บรรจุในแผนพฒันาสามปี 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 
 
 
 

       

   
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท  

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง        

    
01. คา่ซอ่มแซมอาคารเรียน จาํนวน 200,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน 

และอาคารประกอบของโรงเรียนในสงักดั  อปท. โรงเรียนละ  
200,000 บาท  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  
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ที� มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที� 5 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา (00211) 

 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 3,286,672 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 2,674,672 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 140,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการเสรมิสรา้งความรว่มมอื การจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน 

จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอื  
การจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เชน่ คา่ตกแตง่เวที  
คา่จดันิทรรศการ  คา่ใบประกาศ  คา่กรอบใบประกาศ ฯลฯ  
ท ั�งนี� เพื�อเป็นการประสานความร่วมมือระหวา่งผูป้กครอง  
ชุมชน องค์กรอื�นๆ ไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู ้กอ่ใหเ้กดิภาพพจน์ 
ที�ดตีอ่โรงเรียน เป็นสื�อกลางใหโ้รงเรียนและผูป้กครอง 
มโีอกาสร่วมปรกึษาหารือร่วมกนั เด็กนกัเรียนไดแ้สดงผลงาน  
ทกัษะวชิาการตา่งๆ ดว้ย   
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

    
02. โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น (อปท.) แหง่
ประเทศไทย 

จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น (อปท.) แหง่ประเทศไทย  
ประจาํปีการศกึษา  2558 เชน่  คา่เบี�ยเลี�ยง คา่นํ�ามนั 
เชื�อเพลงิ คา่ชุดนกักีฬา คา่ที�พกั ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาล  1   
บา้นกลาง   ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

    
03. โครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็กเล็ก จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็กเล็ก 
ในการจดัประชุม  และการจดักจิกรรม  เชน่  คา่จดัซื�อวสัดอุปุกรณ์  
คา่อาหารกลางวนั คา่วทิยากร คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ สาํหรบัการเตรียม 
ความพรอ้มใหเ้ด็กมพีฒันาการ ท ั�ง 4 ดา้น เหมาะสมตามวยั 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 2,534,672 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าดื�มสาํหรบัเด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  
บา้นกลาง และเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา  (00212) 

       

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 1,954,672 บาท  

      

  01. เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�ออาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัเด็กนกัเรียน  
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  จาํนวน  189,851 บาท   
02. เพื�อเป็นคา่จดัซื�ออาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัเด็กนกัเรยีนโรงเรียน  
เทศบาล 1 บา้นกลาง  จาํนวน  1,471,642  บาท   
03. เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�ออาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัเด็กนกัเรียน  
ในสงักดั สพฐ.ในเขตตาํบลบา้นกลาง  จาํนวน  293,179 บาท   
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0893.3/ว 3149  
ลงวนัที� 5 มถิุนายน 2558 ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

   
วสัดกุารศกึษา จาํนวน 530,000 บาท  
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  01. เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารศกึษา เชน่ หนงัสอืเรียน  
หนงัสอืประกอบการคน้ควา้สื�อการเรียนการสอน ชุดฝึกทกัษะ  
สมดุ ฯลฯ สาํหรบัเด็กนกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง 
จาํนวน 500,000 บาท   
02. เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารศกึษา เชน่ หนงัสอืเรียน  
หนงัสอืประกอบการคน้ควา้ สื�อการเรียนการสอน ชุดฝึกทกัษะ  
สมดุ ฯลฯ  สาํหรบัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
จาํนวน 30,000 บาท ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 612,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุน รวม 612,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 612,000 บาท  

      

  01. เงนิอดุหนุนสาํหรบัจดัหาอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กนกัเรียน 
สงักดั สพฐ. ในเขตตาํบลบา้นกลาง จาํนวน  612,000  บาท 
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0893.3/ว 3149  
ลงวนัที� 5 มถิุนายน 2558 ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212) 

       

 
งานระดบัมธัยมศกึษา รวม 20,000 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 20,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการชุมชนลูกเสอืทอ้งถิ�นไทย จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชุมชนลูกเสอืทอ้งถิ�นไทย 
ประจาํปีงบประมาณ 2559 เชน่ คา่พาหนะ คา่วสัดุอปุกรณ์ ฯลฯ 
ในการทาํกจิกรรมตา่งๆ เพื�อสง่เสรมิใหลู้กเสอื-เนตรนาร ีไดฝึ้ก 
ความอดทน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ และวธิีการของ 
ลูกเสอื สามารถพฒันาศกัยภาพจากประสบการณ์ตรง รูจ้กัอยู ่
และทาํงานรว่มกบัผูอ้ื �นได ้ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานระดบัมธัยมศกึษา (00213) 

       

 
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั รวม 8,080,842 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 8,080,842 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 8,080,842 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการกีฬาสสีานสมัพนัธ์นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการกีฬาสีสานสมัพนัธ์นกัเรียน  
โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง เชน่ คา่จดัสถานที� คา่สนบัสนุนขบวน  
คา่เหรียญรางวลั  คา่ของรางวลั  คา่ป้ายโครงการ  คา่อาหาร 
และ  คา่นํ�าดื�ม  ฯลฯ  ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 
 
 
 
 
 

       

    
02. โครงการงานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิ�น ระดบัภาคเหนือ  
ระดบัประเทศ 

จาํนวน 150,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มมหกรรมการจดัการศกึษา 
ทอ้งถิ�น   โดยการนําคณะคร ู บคุลากรทางการศกึษา  และ 
นกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บา้นกลาง เขา้รว่มการแขง่ขนั 
ทกัษะทางวชิาการระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ  
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ตลอดจนการศกึษาดงูานในมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิ�น 
และศกึษาโรงเรียนตน้แบบ  เชน่  คา่เบี�ยเลี�ยง  คา่พาหนะ 
เดนิทาง  คา่วทิยากรฝึกอบรม คา่วสัดุอปุกรณ์สาํหรบั 
การแสดงบูธการศกึษา ฯลฯ  ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 

    
03. โครงการสง่เสรมิความประพฤตเิด็กนกัเรียน จาํนวน 7,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการความประพฤตขิองเด็กนกัเรียน  
เพื�อใหเ้ด็กนกัเรียนมรีะเบยีบวนิยั มคีวามรบัผดิชอบตอ่ตนเอง และ 
สงัคม เชน่  คา่อาหารกลางวนั  คา่ป้ายไวนิล  ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 

       

    
04. โครงการพฒันาประสทิธภิาพระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาประสทิธภิาพ 
ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน โดยการเยี�ยมบา้นนกัเรียน  
คดักรองนกัเรียน  เพื�อใหน้กัเรียนไดร้บัการดแูลชว่ยเหลือ 
อยา่งท ั�วถงึและตรงตามสภาพปญัหา เชน่  คา่จดัทาํเอกสาร  
คา่สื�อการเรียนรู ้ฯลฯ  ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 

       

    
05. โครงการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิ�น จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแขง่ขนัคนเกง่ในโรงเรียน 
ทอ้งถิ�น  เป็นการสง่เสรมิให้ครูและนกัเรียนมคีวามตื�นตวั 
ทางวชิาการ สรรหานกัเรียนที�มคีวามเป็นเลศิทางการศกึษา  
เชน่ คา่พาหนะเดนิทาง  คา่เบี�ยเลี�ยง คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ   
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา  (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั  (00214) 

       

    
06. โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิประจาํปี 2559  
เชน่ คา่จดักจิกรรมสาํหรบัเด็ก  คา่จดัเลี�ยงอาหาร คา่รางวลั ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210) 
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 

       

    
07. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา จาํนวน 7,643,842 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสนบัสนุนการบรหิารสถานศกึษา ไดแ้ก ่ 
1) คา่จา้งเหมาอาหารกลางวนั  เด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   
จาํนวน 515,200  บาท  
2) คา่จา้งเหมาอาหารกลางวนั เด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 1  
บา้นกลาง จาํนวน 3,072,000  บาท  
3) คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา จาํนวน 20,000 บาท  
4) คา่ใชจ้า่ยในการตดิต ั�งอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน จาํนวน 9,600 บาท  
5) คา่ใชจ้า่ย wireless (Fidelity Wifi) จาํนวน 7,200 บาท  
6) คา่ใชจ้า่ยพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดั อปท.  
จาํนวน  8 คนๆ ละ 3,000 บาท  จาํนวน 24,000 บาท  
7) คา่พฒันาครูผูด้แูลเด็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 6 คนๆ ละ  
2,000 บาท  จาํนวน 12,000 บาท  
8) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน  
จาํนวน 50,000 บาท  
9) คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาห้องสมดุโรงเรียน จาํนวน 100,000 บาท  
10) คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  
จาํนวน  21,000 บาท (โรงเรียน 15,000 บาท, ครูแกนนํา 1 คน 
คนละ 3,000 บาท และเจา้หน้าที�  อปท. 1 คนๆ ละ  3,000 บาท)  
11) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นในสถานศกึษา อปท.  
จาํนวน 50,000 บาท   
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12) คา่ปจัจยัพื�นฐานสาํหรบันกัเรียนยากจน จาํนวน 296,000 บาท  
(ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 191 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 191,000 บาท  ระดบัมธัยมศกึษา จาํนวน 35 คนๆ ละ  
3,000 บาท/ปี เป็นเงนิ 105,000 บาท)  
(ต ั�งแต ่ขอ้ 1) ถงึ ขอ้ 13 ) ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที� มท 0893.3/ว 3149 ลงวนัที� 5 มถิุนายน 2558)  
13) คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ั�งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษา 
ข ั�นพื�นฐาน     จาํนวน  3,466,842 บาท   
13.1) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) จาํนวน  1,932,400 บาท  
(1) รายหวั  จาํนวน 1,814,400 บาท   

      

  (1.1) ระดบัอนุบาล จาํนวน 289 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 491,300 บาท  
(1.2) ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 479 คนๆ ละ 1,900 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 910,100 บาท  
(1.3) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 118 คนๆ ละ 3,500 บาท/ปี   
เป็นเงนิ 413,000 บาท  
(2) รายหวัสว่นเพิ�ม (Top Up)  จาํนวน 118,000 บาท  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 118 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี 
เป็นเงนิ 118,000 บาท  
13.2) คา่หนงัสอืเรียน จาํนวน 470,002 บาท  
- ระดบัอนุบาล จาํนวน 289 คนๆ ละ 200 บาท 
เป็นเงนิ 57,800 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 1 จาํนวน 81 คนๆ ละ 561 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 45,441 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 2 จาํนวน 86 คนๆ ละ 605 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 52,030 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 3 จาํนวน 81 คนๆ ละ 622 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 50,382 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 4 จาํนวน 86 คนๆ ละ 653 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 56,158 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 5 จาํนวน 73 คนๆ ละ 785 บาท/ปี 
เป็นเงนิ 57,305 บาท  
- ประถมศกึษาปีที� 6 จาํนวน 72 คนๆ ละ 818 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 58,896 บาท  
- มธัยมศกึษาปีที� 1 จาํนวน 63 คนๆ ละ 705 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 44,415 บาท  
- มธัยมศกึษาปีที� 2 จาํนวน 55 คนๆ ละ 865 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 47,575 บาท  
13.3) คา่เครื�องอปุกรณ์การเรียน  จาํนวน 294,170 บาท  
- ระดบัอนุบาล จาํนวน 289 คนๆ ละ 200 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 57,800 บาท  
- ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 479 คนๆ ละ 390 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 186,810 บาท  
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 118 คนๆ ละ 420 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 49,560 บาท  
13.4) คา่เครื�องแบบนกัเรียน จาํนวน 312,240 บาท  
-ระดบัอนุบาล จาํนวน 289 คนๆ ละ 300 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 86,700 บาท  
- ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 479 คนๆ ละ 360 บาท/ปี 
เป็นเงนิ 172,440 บาท  
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 118 คนๆ ละ 450 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 53,100 บาท  
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13.5) คา่กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน จาํนวน 458,030 บาท  
- ระดบัอนุบาล จาํนวน 289 คนๆ ละ 430 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 124,270 บาท  
- ระดบัประถมศกึษา จาํนวน 479 คนๆ ละ 480 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 229,920 บาท  
- ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 118 คนๆ ละ 880 บาท/ปี  
เป็นเงนิ 103,840 บาท  
ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0893.3/ว 3149  
ลงวนัที� 5 มถิุนายน 2558 
ปรากฎตามแผนงานการศกึษา (00210)  
งานศกึษาไมก่าํหนดระดบั (00214) 
 

แผนงานสาธารณสขุ  

 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ รวม 5,261,860 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 2,740,860 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 2,740,860 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 759,960 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล กองสาธารณสขุ 
และสิ�งแวดล้อม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 54,000 บาท  

      

  1. เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทน 
ประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม  
ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 7 ที�ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนในอตัราเดอืนละ 
3,500 บาท จาํนวน 12 เดอืน 
2. เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิเพิ�มตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งที�ม ี
เหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ เดอืนละ 
1,000 บาท จาํนวน 12 เดอืน  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,703,400 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิและ 
พนกังานจา้งท ั�วไป ของกองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 223,500 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั�วไป 
ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 1,997,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 1,790,000 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 400,000 บาท  

      

  - คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ จา้งถา่ยเอกสาร 
เขา้เลม่ ปกหนงัสอื ทาํสื�อประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
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งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 
- คา่จา้งเหมาแรงงานขบัรถฉุกเฉินและใหบ้รกิารกูช้ีพกูภ้ยั  
จาํนวน 380,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งแรงงานขบัรถฉุกเฉินและใหบ้รกิารกูช้ีพ  
กูภ้ยั ตลอดจนจา้งแรงงานที�เกี�ยวขอ้งในการปฏบิตังิานอื�นๆ 
ในกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม ฯลฯ  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือ 
เขา้รบัการอบรมสมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการ 
กาํหนด เชน่ คา่เบี�ยเลี�ยง คา่พาหนะ คา่เชา่ที�พกั  
คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�จาํเป็นในการเดนิทาง 
ไปราชการหรืออบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาล  
และพนกังานจา้ง กองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
02. โครงการหน่วยสาธารณสขุเคลื�อนที� เพื�อคณุภาพชีวติประชาชน จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ เพื�อออกใหบ้รกิาร 
ตรวจภาวะเสี�ยงดา้นสขุภาพการออกหน่วยเพื�อตรวจรกัษา 
โรคเบื�องตน้ การใหค้าํแนะนําดา้นสขุอนามยัในงานบญุ  
ประเพณีตา่งๆหรือการออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานตา่งๆ 
ของชุมชนตลอดจนการจดัซื�อยาและเวชภณัฑ์ที�จาํเป็น 
แกป่ระชาชนตาํบลบา้นกลางและจา่ยเป็นคา่ตอบแทน 
การปฏบิตังิานแกแ่พทย์ และเจา้หน้าที�ภายนอก  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
03. โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก จาํนวน 90,000 บาท  

      

  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัและควบคุมโรค 
ไขเ้ลือดออกโดยการจดัซื�อวสัดเุคมคีวบคมุโรค  เชน่  
ทรายเคลือบสารเคม ีนํ�ายาเคมกีาํจดัยุง นํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
ผสมในเครื�องพน่ยุงแกส๊กระป๋อง วสัดอุุปกรณ์ตา่งๆ  
ในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จา้งเหมาแรงงาน 
พน่หมอกควนัตลอดจนกจิกรรมรณรงค์กวาดลา้ง 
กาํจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ลูกนํ�ายุงลาย  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)   
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
04. โครงการพฒันาดา้นสขุาภบิาลอาหารและสะสมอาหาร จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาดา้นสุขาภบิาลสิ�งแวดล้อม 
ในสถานที�จาํหน่ายอาหารและสะสมอาหารใหถู้กตอ้งตามหลกัสขุาภบิาล 
เพื�อสง่เสรมิและยกระดบัใหบ้รกิารดา้นอาหารและนํ�าให้ถูกสขุลกัษณะ 
ไดม้าตรฐานลดความเสี�ยงจากาการบรโิภคอาหารและนํ�าที�ไมส่ะอาด  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
05. โครงการเฝ้าระวงัคณุภาพนํ�าประปาและตูนํ้�าดื�มหยอดเหรียญ จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในฝ้าระวงัคณุภาพนํ�าประปาและตูนํ้�าดื�ม 
หยอดเหรียญโดยการเก็บตวัอยา่งนํ�าประปาในหมูบ่า้น  
และนํ�าจากตูนํ้�าดื�มหยอดเหรียญ เพื�อสง่ตรวจ  
ทางหอ้งปฏบิตักิาร และนําผลกลบัมาชี�แจง  
การอบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน  
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ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)   
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

    
06. โครงการพฒันาศกัยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาศกัยภาพระบบ 
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)โดยการฝึกอบรมอาสาสมคัร 
กูช้ีพ กูภ้ยั ในชุมชน จดัซื�อวสัดอุปุกรณ์ที�ใชใ้นการ 
ชว่ยเหลือผูป้ระสบเหตฟืุ� นคืนชีพหรือประสบภยั ฯลฯ  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
07. โครงการรวมพลงัแผน่ดนิขจดัสิ�นยาเสพตดิ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง 
ชุมชนปลอดยาเสพตดิ โดยบรูณาการหน่วยงานทุกภาคสว่น 
ที�เกี�ยวขอ้ง รวมท ั�งสรา้งกระแสความรว่มมอืของประชาชน 
ในการตอ่ตา้นการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ ตามการดาํเนินงาน 
ของศนูย์ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
08. โครงการจดัซื�อถงัขยะเพื�อบรกิารชุมชน จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดัซื�อถงัขยะเพื�อบรกิารชุมชน  
ใหเ้กดิความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย โดยการจดัซื�อถงั 
สาํหรบัรองรบัขยะในชุมชน ในการจดัเก็บรวบรวม ขนถา่ย 
และนําไปกาํจดัอยา่งถูกวธิี  การจดัทาํสื�อเพื�อรณรงค์ให้ประชาชน  
เห็นความสาํคญัในการจดัเก็บขยะอยา่งถูกหลกัสขุาภบิาล 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
09. โครงการจา้งเหมาออกแบบรายละเอยีดการกอ่สรา้งระบบบาํบดันํ�าเสยี
รวม ตาํบลบา้นกลาง 

จาํนวน 400,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการวา่จา้งออกแบบรายละเอยีด 
การกอ่สรา้งระบบบาํบดันํ�าเสยีรวมของตาํบลบา้นกลาง  
ซึ�งจะไดนํ้าผลการออกแบบรายละเอยีดไปจดัทาํโครงการ 
ขอรบัการสนบัสนุนในการกอ่สรา้งระบบบาํบดันํ�าเสยี 
จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตอ่ไป  
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
10.โครงการรณรงค์คดัแยกขยะเพื�อการจดัการขยะมลูฝอยที�เหมาะสมตาํบล
บา้นกลาง 

จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน 
ในการลดปรมิาณขยะโดยการคดัแยกออกเป็น 
ประเภทขยะยอ่ยสลายได ้  ขยะมพีษิ/อนัตราย  
ขยะรีไซเคลิและขยะท ั�วไป แลว้นําไปสูร่ะบบ 
การจดัการอยา่งถูกวธิี   
ปรากฎแผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ(00221) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 207,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 50,000 บาท  

        เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร         
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การเขา้เลม่เอกสาร เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่ง ๆ ฯลฯ  
ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่ง ๆ เชน่  
กระดาษชาํระ แกว้นํ�า แกว้กาแฟ กระตกินํ�ารอ้น ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ  
ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อาทเิชน่  
เวชภณัฑ์ นํ�ายาตา่ง ๆ ถุงมอื แอลกอฮอล์ ผา้ปิดแผล สาํลี  
เคมภีณัฑ์ ฯลฯ  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร เชน่ จุลนิทรีย์ชีวภาพ  
สารเคมป้ีองกนั และกาํจดัศตัรูพืช และสตัว์ พนัธุ์พืช ปุ๋ ย  
วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือผา้พลาสตกิ ใบมดีเครื�องตดัหญา้  
ฯลฯ เพื�อใชใ้นงานสวนและการปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 47,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ประเภทตา่ง ๆ เชน่ แผน่กรองแสง  
ผงหมกึ และผา้หมกึพมิพ์ แฟลชไดรฟ์สาํหรบับนัทกึขอ้มลู  
เมา้ส ์แป้นพมิพ์  การ์ดป้องกนัไวรสั ฯลฯ  
ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

  
งบลงทุน รวม 324,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 324,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์การเกษตร        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องพน่หมอกควนั จาํนวน 70,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องพน่หมอกควนั จาํนวน 1 เครื�อง  
เพื�อใชส้าํหรบักาํจดัยุงที�เป็นสาเหตขุองโรคไขเ้ลือดออก  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
02. คา่จดัซื�อเครื�องสูบนํ�าแบบจุ่ม (ชนิดดดูโคลน) จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจดัซื�อเป็นเครื�องสบูนํ�าแบบจุ่ม (ชนิดดดูโคลน)จาํนวน 1 เครื�อง  
เพื�อใชใ้นการสบูนํ�าแบบจุ่มไวใ้ชใ้นการระบายนํ�าในบงึประดษิฐ์  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
03.คา่จดัซื�อเครื�องสบูนํ�าแบบมอเตอร์ จาํนวน 16,000 บาท  

      

  เพื�อจดัซื�อเป็นเครื�องสบูนํ�าแบบมอเตอร์  จาํนวน  1 เครื�อง  
เพื�อใชใ้นการสบูนํ�าลา้งทาํความสะอาดรถขยะ  
(ราคาตามทอ้งตลาด)  
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารสขุ (00221) 

       



34 
 

    
04. คา่จดัซื�อเครื�องเตมิอากาศในนํ�าแบบกงัหนัตนํี�า จาํนวน 90,000 บาท  

      

  เพื�อจดัซื�อเครื�องเตมิอากาศในนํ�าแบบกงัหนัตนํี�า จาํนวน 3 เครื�อง  
เพื�อใชใ้นระบบบาํบดันํ�าเสยีแบบกึ�งธรรมชาตใินลาํนํ�าแมต่บี   
(ราคาตามทอ้งตลาด)  
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารสขุ (00221) 

       

   
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์        

    
01.  คา่จดัซื�อเตยีงเคลื�อนยา้ยผูป่้วย จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจดัซื�อเตยีงเคลื�อนยา้ยผูป่้วย  จาํนวน 1 เตยีง เพื�อใชส้าํหรบั  
การเคลื�อนยา้ยผูป่้วย และสาํหรบัที�นอนของผูป่้วยในรถฉุกเฉิน  
(ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

    
02. เครื�องวดัปรมิาณออกซเิจนในเลือดที�ปลายนิ�ว จาํนวน 5,000 บาท  

      

  เพื�อจดัซื�อเครื�องวดัปรมิาณออกซเิจนในเลือดที�ปลายนิ�ว  
จาํนวน 1 เครื�อง เพื�อใหเ้จา้หน้าที�กูช้ีพเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
ไดม้เีครื�องวดัปรมิาณออกซเิจนในเลือดที�ปลายนิ�ว และประเมนิ 
ภาวะความเสี�ยงของผูป่้วยได ้(ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    
01. คา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ จาํนวน 23,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคอมพวิเตอร์ต ั�งโตะ๊ ประกอบดว้ย  
 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4 Core)  
หรือ 8 แกนเสมอืน (8 Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพื�นฐาน
ไมน้่อยกวา่  
3.0 GHz จาํนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจาํขนาดไมน้่อยกวา่  
6 MB สาํหรบั
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory  
- มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ�ง หรือดกีวา่ ดงันี�  
1) เป็นแผงวงจรเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัที�มหีน่วยความจาํ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
2) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที�สามารถใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ  
3) มหีน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพตดิต ั�งอยูบ่น
แผงวงจรหลกั แบบ Onboard Graphics ที�ม ี 
ความสามารถในการใชห้น่วยความจาํหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อย
กวา่ 1 GB  
- มหีน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาดไมน้่อย
กวา่ 4 GB  
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกวา่ขนาดความจุ
ไมน้่อยกวา่ 1 TB จาํนวน 1หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จาํนวน 1 หน่วย  
- มชีอ่งเชื�อมตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จาํนวน  
ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
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- มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
- มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 นิ�ว  
จาํนวน 1 หน่วย 
จาํนวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐาน ICT)  
สาํหรบัใชใ้นงานกองสาธารณสขุและสิ�งแวดล้อม  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

        
 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 200,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุน รวม 200,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 20,000 บาท  

      

  01. เงนิอดุหนุน ศนูย์อาํนวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ 
จงัหวดัลาํพูน จาํนวน 20,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุน ศพส.จ.ลาํพูน ตามโครงการ 
ที�ขอรบัเงนิอดุหนุนดาํเนินการตามนโยบายของรฐับาล  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

   
เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 180,000 บาท  

      

  01. เงนิอดุหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น  
จาํนวน 180,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการพฒันางาน 
ดา้นสาธารณสขุมลูฐานในชุมชน เพื�อพฒันาศกัยภาพ 
ดา้นสาธารณสขุของประชาชน การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุ 
ในเรื�องตา่งๆ และการจดับรกิารสขุภาพเบื�องตน้ 
ในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชุมชน จาํนวน 12 หมูบ่า้น  
หมูบ่า้นละ 15,000 บาท  
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสขุ (00220)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสขุ (00221) 

       

แผนงานสงัคมสงเคราะห์  

 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 4,526,960 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 3,132,360 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 3,132,360 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 1,152,240 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนสาํหรบัพนกังานเทศบาล  
ของกองสวสัดกิารสงัคม  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทน 
ประจาํตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  
ผูด้าํรงตาํแหน่ง ระดบั 8 ที�ไดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน ในอตัราเดอืนละ 
5,600 บาท และมีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทน 
เป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่ง 
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ไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ 5,600 บาท  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

   
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 198,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ ของกองสวสัดกิารสงัคม 

ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 1,614,840 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ  
และพนกังานจา้งท ั�วไป ของกองสวสัดกิารสงัคม 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 100,080 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป ของ 
กองสวสัดกิารสงัคม  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 1,269,600 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 1,109,600 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 1,049,600 บาท  

      

  - คา่จา้งเหมาบรกิาร จาํนวน 20,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่งๆ ในภารกจิหน้าที� 
กองสวสัดกิารสงัคม เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บเลม่หนงัสอื หรือ 
คา่เขา้ปกหนงัสอื คา่จา้งแผน่พบั สื�อประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ฯลฯ  
- คา่จา้งเหมาแรงงานประจาํศนูย์เจรญิวยัเนอร์สเซอรี� 
ตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 950,400 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานพี�เลี�ยงเด็กและจา้งเหมา 
ทาํความสะอาด จาํนวน 12 คน ๆ ละ 6,600 บาท  
จาํนวน 12 เดอืน ของศนูย์เจรญิวยัเนอร์สเซอรี�  
- คา่จา้งเหมาทาํอาหารสาํหรบัเด็กในศนูย์เจรญิวยัเนอร์สเซอรี� 
ตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 79,200 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํอาหารสาํหรบัเด็กในศนูย์เจรญิวยั 
เนอร์สเซอรี�ตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 12 เดอืนๆ ละ 6,600 บาท  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือ 
เขา้รบัการอบรมสมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการกาํหนด  
เชน่ คา่เบี�ยเลี�ยง คา่ยานพาหนะ คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบียน  
และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�จาํเป็นในการเดนิทางไปราชการ 
หรืออบรมสมัมนา ของพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
ของกองสวสัดกิารสงัคม  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 
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คา่วสัด ุ รวม 160,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร 
เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่ง ๆ ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่ง ๆ เชน่  
กระดาษชาํระ แกว้นํ�า แกว้กาแฟ กระตกินํ�ารอ้น ผา้ปโูตะ๊ ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ประเภทตา่ง ๆ เชน่  
แผน่กรองแสง ผงหมกึและผา้หมกึพมิพ์ แฟลชไดรฟ์ 
สาํหรบับนัทกึขอ้มูล เมาส์ แป้นพมิพ์  
การ์ดป้องกนัไวรสั ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

   
วสัดกุารศกึษา จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารศกึษาประเภทตา่ง ๆ เชน่  
เอกสารการเรียนการสอน ฯลฯ ของศนูย์เจรญิวยัเนอร์สเซอรี�  
กองสวสัดกิารสงัคม 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

  
งบลงทุน รวม 125,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 125,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01.คา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 36,000 บทีียู จาํนวน 44,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บทีีย ู 
จาํนวน 1 เครื�อง พรอ้มตดิต ั�ง ราคาเครื�องละ 44,000 บาท  
ของกองสวสัดกิารสงัคม (ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

    
02.คา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บทีียู จาํนวน 66,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บทีีย ู 
จาํนวน 2 เครื�อง พรอ้มตดิต ั�ง ราคาเครื�องละ 33,000 บาท  
ของกองสวสัดกิารสงัคม เพื�อใชส้ว่นของและศนูย์เนอร์สเซอรี�   
(ราคาตามมาตรฐานครุภณัฑ์)  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

    
03.คา่จดัซื�อพดัลมตดิผนงั ขนาดหน้ากวา้ง 16 นิ�ว จาํนวน 3,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อพดัลมตดิผนงั ขนาดหน้ากวา้ง 16 นิ�ว  
จาํนวน 2 ตวั ๆ ละ 1,500 บาท ของกองสวสัดกิารสงัคม  
เพื�อใชใ้นสว่นของศนูย์เนอร์สเซอรี� (ราคาตามทอ้งตลาด)  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

    
04.จดัซื�อพดัลมตดิเพดาน แบบโคจร ขนาด 16 นิ�ว จาํนวน 2,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อพดัลมตดิตดิเพดาน แบบโคจร  

ขนาด 16 นิ�ว จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 2,000 บาท ของ 
กองสวสัดกิารสงัคม เพื�อใชใ้นสว่นของศนูย์เนอร์สเซอรี�  
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(ราคาตามทอ้งตลาด) 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 10,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสงัคมสงเคราะห์ (00231) 

       

 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 500,000 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 500,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 500,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวติผูสู้งอายุในโรงเรียนปจัฉิ
มาลยั 

จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู ้ 
แกผู่ส้งูอายุในตาํบลบา้นกลางใหไ้ดร้บัองค์ความรูร้อบดา้น  
และเหมาะสมตามวยั เชน่ ดา้นสชุภาพอนามยั  
ดา้นภมูปิญัญาศลิปะวฒันธรรมประเพณี ดา้นอาชีพ  
ดา้นสงัคม ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสงัคมสงเคราะห์ (00230)  
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ (00232) 

       

แผนงานเคหะและชุมชน  

 
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน รวม 9,153,620 บาท  

  
งบบุคลากร รวม 5,783,620 บาท  

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) รวม 5,783,620 บาท  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จาํนวน 2,127,020 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล ของกองชา่ง 

ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่ตอบแทนประจําตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการกองชา่ง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 8 ที�ไดร้บัเงนิ 
ประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน ในอตัราเดอืนละ 
5,600 บาท และมีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบั 
อตัราเงนิประจาํตาํแหน่งไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ 5,600 บาท 
จาํนวน 12 เดอืน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

       

   
คา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 769,920 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ ของกองชา่ง  

ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 2,580 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราว ลูกจา้งประจาํกองชา่ง  

ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,422,540 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนสาํหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิ และ 
พนกังานจา้งท ั�วไป ของกองชา่ง  
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 
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เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 327,160 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั�วคราวและเงนิเพิ�มตา่งๆ สาํหรบั 
พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั�วไป ของกองชา่ง 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

  
งบดาํเนินงาน รวม 2,325,000 บาท  

   
คา่ตอบแทน รวม 100,000 บาท  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซื�อหรือจดัจา้ง 
ซึ�งเป็นผูแ้ทนชุมชนหรือประชาคม ที�ไดร้บัแตง่ต ั�งรว่มเป็น 
คณะกรรมการจดัซื�อหรือจดัจา้ง โดยไดร้บั คา่ตอบแทน 
อตัราคนละไมเ่กนิ 300 บาท ตอ่วนั ตามระเบยีบและหนงัสอื 
ส ั�งการที�เกี�ยวขอ้ง  
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
คา่ใชส้อย รวม 740,000 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งสบูนํ�า  
คา่จา้งเหมาตดัตน้ไม ้คา่จา้งเหมา ขดุลอกลาํเหมอืงสาธารณะ  
คา่ระวางรถบรรทุก คา่จา้งเหมาเดนิสายไฟฟ้า คา่จา้งเหมา 
ปกัเสาพาดสายไฟ คา่จา้งเหมาวางทอ่ประปา และอปุกรณ์ 
ประปาเพิ�มเตมิ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือเขา้รบัการ 
อบรมสมัมนา ตามระเบยีบที�ทางราชการกาํหนด เชน่ คา่เบี�ยเลี�ยง  
คา่ยานพาหนะ คา่เชา่ที�พกั คา่ลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ  
ที�จาํเป็นในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา ของพนกังาน 
เทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ของกองชา่ง 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
คา่วสัด ุ รวม 1,485,000 บาท  

   
วสัดสุาํนกังาน จาํนวน 60,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษถา่ยเอกสาร 
การเขา้เลม่เอกสารประเภทตา่งๆ เครื�องใชส้าํนกังานประเภทตา่งๆ  
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 450,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้า เชน่ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 
ปล ั�กไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า ฯลฯ เพื�อใชใ้นกจิการของเทศบาล 
และชุมชน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท  
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  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวัประเภทตา่งๆ เชน่  
กระดาษชาํระ แกว้นํ�า แกว้กาแฟ ฯลฯ ของกองชา่ง  
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 450,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ปนูซีเมนต์ ทอ่นํ�าและ 
อปุกรณ์ประปา เครื�องวดัขนาดเล็ก สวา่น คอ้น ไม ้คมี หนิคลุก  
ดนิลูกรงั ทราย หนิ ดนิดาํ ฯลฯ เพื�อใชใ้นกจิการของเทศบาล 
และชุมชน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 350,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�ออะไหล่ชิ�นสว่นวสัดอุุปกรณ์ของยานพาหนะ  
เชน่ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี� หวัเทียน ฯลฯ เพื�อใชใ้นกจิการ 
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดกุารเกษตร จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมีป้องกนัและ 
กาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ พนัธุ์พืช ปุ๋ ย วสัดเุพาะชาํ ผา้ใบหรือ 
ผา้พลาสตกิ ฯลฯ เพื�อใชใ้นกจิการของเทศบาล 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 25,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ สนํี�า สนํี�ามนั  
พูก่นั บอร์ดไมไ้ผอ่ดั โฟม ผา้เขยีนป้าย ฯลฯ เพื�อใชใ้นกจิการ 
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
วสัดเุครื�องแตง่กาย จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องแตง่กาย เชน่ รองเทา้ ถุงมอื  
เสื�อสะทอ้นแสง หมวก ฯลฯ สาํหรบัพนกังานผูป้ฏบิตังิาน 
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
(00241) 

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ประเภทตา่งๆ เชน่ แป้นพมิพ์ 
เมาส์ ตลบัผงหมกึสาํหรบัเครื�องพมิพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ ที�มรีาคาไมเ่กนิ 20,000 บาท แผน่ซีด ี 
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

  
งบลงทุน รวม 1,045,000 บาท  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 845,000 บาท  

   
ครุภณัฑ์สาํนกังาน        

    
01.คา่จดัซื�อเกา้อี�พลาสตกิอยา่งหนา จาํนวน 345,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเกา้อี�พลาสตกิอยา่งหนา  
จาํนวน 1,500 ตวัๆ ละ 230.-บาท  
(ราคาตามทอ้งตลาด)เพื�อใช้งานในศาลาประชาคม  
อาคารศนูย์วฒันธรรม และใหบ้รกิารประชาชน 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 
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คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ประเภทตา่งๆ  
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(วงเงนิเกนิกวา่ 5,000 บาท) 
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน(00241) 

       

   
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 200,000 บาท  

   
คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง        

    
01.คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง  
เชน่ คา่ปรบัปรุงอาคาร คา่ปรบัปรุงระบบระบายนํ�า ฯลฯ 
(รายจา่ยเพื�อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกตวิงเงนิเกนิกวา่ 
5,000 บาท) ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

       

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 10,237,000 บาท  

  
งบลงทุน รวม 9,937,000 บาท  

   
คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 9,937,000 บาท  

   
คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค        

    
01. คา่กอ่สรา้งเปลี�ยนทศิทางการไหลของนํ�า บรเิวณรางระบายนํ�า หมูท่ี� 1 
บา้นพญาผาบ 

จาํนวน 365,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเปลี�ยนทศิทางการไหลของนํ�า  
บรเิวณรางระบายนํ�าหน้าบา้นครูไวพจน์ ออกมาถงึรางระบายนํ�า 
หน้าโรงแรมแฟนตาซี โดยวางทอ่สง่นํ�าขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง  
0.40 เมตร พรอ้มบอ่พกั ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 130.00 เมตร 
และทอ่ระบายนํ�าขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.60 เมตร พรอ้มบอ่พกั  
ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 90 เมตร 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
02. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 1 บา้นพญาผาบ จาํนวน 135,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า  
0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
ขา้งบา้นนายสุพจน์  เขื�อนแกว้ ถงึ รางระบายนํ�าเดมิ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
03. คา่กอ่สรา้งปิดฝารางระบายนํ�ารูปตวัวี หมูท่ี� 1 บา้นพญาผาบ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งปิดฝารางระบายนํ�ารูปตวัวี  
กวา้ง 1.10 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 136.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
บรเิวณบา้นนางดารา  บารม ีถงึ บา้นลุงทร  บญุคณุ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
04. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 2 บา้นทา่ลอ้-ศรีคาํ จาํนวน 550,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 185.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
บรเิวณสามแยกหน้าคุม้เทว ีถงึ ลาํเหมอืงสาธารณประโยชน์  
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
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งานไฟฟ้าถนน(00242) 

    
05. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 2 บา้นทา่ลอ้-ศรีคาํ จาํนวน 80,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
135.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งต ั�งแต ่
บา้นนายบญุลพ  สารีโนศกัดิ � ถงึ ศาลเจา้ประจาํหมูบ่า้น 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
06. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 3 บา้นขี�เหล็ก จาํนวน 300,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
495.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งต ั�งแตส่วนนายสทุศัน์  
ถงึ ถนน คสล. เดมิหลงัโรงงานอตุสาหกรรม 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
07. คา่กอ่สรา้งซุ้มประตปูระจาํหมูบ่า้น หมูท่ี� 3 บา้นขี�เหล็ก จาํนวน 350,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งซุ้มประตปูระจาํหมูบ่า้น  
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร สงู 5.50 เมตร 
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณปากทางเขา้หมูบ่า้นหน้าวดัขี�เหล็ก 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
08. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมทูี� 4 บา้นสนัป่าฝ้าย จาํนวน 250,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
381.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้นนายอดุม  พรมสนธ ิ 
ถงึ บา้นนายเจรญิพงษ์  พรมสนธ ิ
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
09. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 4 บา้นสนัป่าฝ้าย จาํนวน 58,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร  
ลกึไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร สถานกอ่สรา้ง 
ที�บรเิวณหน้าวดัสนัป่าฝ้ายเชื�อมตอ่รางระบายนํ�าเดมิ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
10. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 4 บา้นสนัป่าฝ้าย จาํนวน 97,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 32.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
บา้นนายวชิยั  นามะยอม ถงึ รางระบายนํ�าเดมิ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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11. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 5 บา้นศรีชุม จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด 
 ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า  
0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
บรเิวณบา้นนายสนัตสิขุ  นกัพรต ถงึ บา้นนางแสงอิ�น  กนัธะสะวะ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
12. คา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า หมทูี� 5 บา้นศรีชุม จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งวางทอ่ระบายนํ�า ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 
 0.30 เมตร ยาวรวมไมน้่อยกวา่ 31.00 เมตร สถานที� 
กอ่สรา้งบรเิวณบา้นนายเสาร์  ตะ๊กดิกุ ถงึ รางระบายนํ�าเดมิ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
13. คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิถนน คสล. หมูท่ี� 5 บา้นศรีชุม จาํนวน 25,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสรมิผวิถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
40.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้นนายมานิตย์  มาแจ่ม 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
14. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 5 บา้นศรีชุม จาํนวน 130,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า  
0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
บา้นนายซอ้น  พงษ์แจม่ ถงึ บา้นนางไร  จาํปาโชค 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
15. คา่กอ่สรา้งร ั�วลวดหนามรอบสระนํ�าประจาํหมูบ่า้น หมูท่ี� 5 บา้นศรีชุม จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ั�วลวดหนามรอบสระนํ�าประจาํหมูบ่า้น  
จาํนวน 5 เสน้ความยาวรวมไมน้่อยกวา่ 340.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งรอบสระนํ�าประจาํหมูบ่า้น 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
16. คา่วางทอ่ คสล. มอก. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 0.80 เมตร พรอ้มบอ่พกั 
หมูท่ี� 5 บา้นศรีชุม 

จาํนวน 650,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่วางทอ่ คสล. มอก. ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง  
0.80 เมตร พรอ้มบอ่พกั คสล. ความยาวรวมไมน้่อยกวา่  
277.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้นนายนิรุต  เรือนเป็ง  
ถงึ สวนนายจรญั  กนัทาผาบ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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17. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 300,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 99.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
บรเิวณดา้นขา้งหอพกัร่มเย็น 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
18. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 300,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 133.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
532.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งต ั�งแต ่
บา้นนางบวัจิ�น  หน่อชาย ถงึ หอพกัชนิดา 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
19. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 256,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
ต ั�งแตบ่า้นนายถนอม  ขา้วลําพล ถงึ บา้นนายสนั�น  มลูกลาง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
20. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 6 บา้นสงิห์เคิ�ง จาํนวน 330,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้ง 
บรเิวณบา้นนางเงนิ  แกว้ศกัดิ � ถงึ บา้นนายคาํ  ปญัญาเคิ�ง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
21. กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 7 บา้นรอ่งสา้ว จาํนวน 1,000,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 188.00 เมตรหรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
752.00 ตารางเมตร พรอ้มรางระบายนํ�า คสล.รูปตวัยูมีฝาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า  
0.30 เมตร ยาว 188.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้น 
นายวชริาวุฒ ิ กรุณา ถงึ บา้นนายสธุี  เผอืกผาสขุ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
22. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 8 บา้นแมย่าก จาํนวน 420,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกว่า  
0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
หอพกัสรอ้ยสุดา ถงึ รางระบายนํ�าเดมิบา้นนายอนนัต์  ปนัแจม่ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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23. คา่กอ่สรา้งซุ้มประตปูระจาํหมูบ่า้น หมูท่ี� 9 บา้นกลาง จาํนวน 350,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งซุ้มประตปูระจาํหมูบ่า้น  
ขนาดกวา้ง 7.00 - 9.00 เมตร สงู 5.50 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณหน้าวดักูฆ่อ้งคาํ 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
24. คา่กอ่สรา้งพนงัป้องกนัตลิ�ง คสล. หมูท่ี� 9 บา้นกลาง จาํนวน 350,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งพนงัป้องกนัตลิ�ง คสล.  
ขนาดสงู 1.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่  
50.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณตลิ�งลาํนํ�าแมต่บี 
หลงัอาคารอเนกประสงค์  
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
25. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 10 บา้นประตโูขง จาํนวน 480,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตรยาว 100.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
400.00 ตารางเมตร พรอ้มวางทอ่ คสล. 
ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 1.00 เมตร  
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณดา้นขา้งวดัประตโูขงดา้นทศิเหนือ  
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
26. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด หมูท่ี� 10 บา้นประตโูขง จาํนวน 96,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�า คสล. รูปตวัยูมฝีาปิด  
ขนาดกวา้ง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่  
0.30 เมตร ยาว 32.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งต ั�งแตบ่รเิวณ 
มมุร ั�วโรงเรียนบา้นประตโูขง ถงึ สะพานขา้มลาํนํ�ารอ่งสา้ว 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
27. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 10 บา้นประตโูขง จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
53.25 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณหอพกัวาณิชชา  
ถงึ บา้นนายสพุจน์  พรหมเวียง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
28. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 10 บา้นประตโูขง จาํนวน 45,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
67.50 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
บา้นนายติ�บ  ปญัญาพุฒ ถงึ บา้นนายสนุทร  กลา้แข็ง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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29. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 11 บา้นหอชยั จาํนวน 450,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ชว่งที� 1 กวา้ง  
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 28.00 เมตร  
หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่ 84.00 ตารางเมตร  
ชว่งที� 2 กวา้ง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  
ยาว 67.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
286.00 ตารางเมตร พรอ้มรางระบายนํ�า คสล.  
รูปตวัยูมฝีาปิด ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ลกึไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร  
ยาว 67.00 เมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้น 
นายทวนิ  ชดิทองถงึ หอพกันางเลือน  
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
30. คา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�าเปิดรูปตวัวี หมูท่ี� 11 บา้นหอชยั จาํนวน 150,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายนํ�าเปิดรูปตวัวี  
ขนาดปากรางกวา้ง 1.00 เมตร ทอ้งรางกวา้ง 0.50 เมตร  
ลกึไมน้่อยกวา่ 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สถานที� 
กอ่สรา้งบรเิวณหอพกั กก. แมนชั�น ถงึ หอพกัวุฒชิยั 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
31. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 11 บา้นหอชยั จาํนวน 130,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 73.00 เมตรหรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
219.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณ 
รา้นผา้มา่นศรีไพร ถงึ บา้นนางขยีว  จนัทร์กลาง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
32. คา่กอ่สรา้งถนน คสล. หมูท่ี� 11 บา้นหอชยั จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. กวา้ง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน้่อยกวา่  
252.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณดา้นหลงั 
ศนูย์เจรญิวยัเทศบาลตาํบลบา้นกลาง ถงึ บา้นนางสพุนิ   
สขุเหล็ก พรอ้มเสรมิผวิถนน คสล.หนา 0.15 เมตร  
พื�นที�ไมน้่อยกวา่ 92.00 ตารางเมตร ดา้นขา้ง 
ศนูย์เจรญิวยัเทศบาลตาํบลบา้นกลาง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

   
คา่บาํรงุรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง        

    
01. คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี� 1 บา้นพญาผาบ จาํนวน 400,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร  
หนา 0.05 เมตร เสรมิผวิจราจรไมน้่อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร 
สถานที�กอ่สรา้งต ั�งแตส่ามแยกหน้าอาคารอเนกประสงค์  
ถงึ ทางหลวงหมายเลข 114 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 
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02. คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี� 2 บา้นทา่ลอ้-ศรีคาํ จาํนวน 250,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื�นที�ไมน้่อยกวา่ 480.00 ตารางเมตร 
สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณทางโคง้หอกระจายขา่ว 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
03. คา่ปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น ปรบัปรุงระบบทอ่ พีวีซี หมูท่ี� 4 บา้นสนั
ป่าฝ้าย หนองเป็ด 

จาํนวน 280,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบประปาหมูบ่า้น  
ปรบัปรุงระบบทอ่ พีวีซีขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 2 นิ�ว  
ระยะทางรวม 400.00 เมตร ภายในหมูบ่า้นหนองเป็ด 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
04. คา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิ หมทูี� 8 บา้นแมย่าก จาํนวน 500,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสรมิผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิ  
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ยาว 272.00 เมตร หรือมีพื�นที�ไมน้่อยกวา่  
1,088.00 ตารางเมตร สถานที�กอ่สรา้งบรเิวณบา้น 
นายอนนัต์  ปนัแจม่ ถงึ บา้นนางพชัรนิทร์  ตนักลาง 
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

    
05. คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท่ี� 12 บา้นแจม่พฒันา จาํนวน 300,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  
(ตามรายละเอยีดและแบบแปลนของเทศบาลตาํบลบา้นกลาง) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 300,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุน รวม 300,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 300,000 บาท  

      

  01.เงนิอดุหนุนคา่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี� 9 บา้นกลาง 
เพื�อจา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ต ั�งแตบ่า้น 
นายสทีอน  บาํรุงแจม่ ถงึ บา้นนายสมศกัดิ �  ดวงแกว้กลาง 
(ตามประมาณการของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจงัหวดัลาํพูน) 
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)  
งานไฟฟ้าถนน(00242) 

       

 
งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิูล รวม 11,114,400 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 11,114,400 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 11,114,400 บาท  

   
รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร จาํนวน 11,114,400 บาท  

      

  1. คา่จา้งเหมาแรงงาน  จาํนวน  4,614,400  บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงาน เชน่ คา่จา้งเหมาแรงงาน 
เก็บขยะประจาํรถหรือคา่จา้งเหมาเก็บกวาดขยะมลูฝอย  
หรืองานรกัษาความสะอาดที�หรือทางสาธารณะ  
ปรากฏตามแผนงานเคหะชุมชน(00240) 
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล(00244)  
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2. คา่จา้งเหมาบรกิารเก็บขนขยะไปบาํบดั  
จาํนวน 6,500,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารเก็บขนและกาํจดัขยะ  
เชน่ จา้งเหมารถยนต์เพื�อเก็บขนขยะจากสถานที�พกัขยะ 
ไปทิ�งยงับอ่ขยะฝงักลบหรือสถานที�กาํจดัขยะ  รวมท ั�ง 
เป็นคา่จา้งในการกาํจดัขยะ รวม  12 เดอืน  
ปรากฏตามแผนงานเคหะชุมชน(00240) 
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล(00244) 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 530,000 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 530,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 530,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01. โครงการฝึกอบรมอาชีพตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรม  
ใหแ้ก ่กลุม่สตรีแมบ่า้น และประชาชนผุส้นใจ  
ใหม้คีวามรู ้ความสามารถนําไปประกอบอาชีพ 
สรา้งรายได ้แกไ้ขปญัหาแรงงานและการวา่งงาน  
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดแุละอปุกรณ์การฝึกอบรมตามหลกัสูตร  
คา่ตอบแทนวทิยากรฝึกอบรม คา่ป้ายโครงการ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

    
02. โครงการเฝ้าระวงัการคา้มนุษย์และการป้องกนัแกไ้ขปญัหาความรุนแรง 
ตอ่เด็ก สตรีและบคุคลในครอบครวั 

จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรม ใหแ้ก ่ 
กลุม่ผูนํ้าหมูบ่า้น กลุม่สตรี กลุม่อาสาสมคัรตา่ง ๆ  
คณะทาํงานศนูย์พฒันาครอบครวั  
เพื�อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการมีความรูแ้ละทกัษะ 
การป้องกนัปญัหาการคา้มนุษย์  
และการป้องกนัปญัหาความรุนแรงตอ่เด็ก สตรี  
และบคุคลในครอบครวั โดยจา่ยเป็นคา่เอกสาร ป้ายโครงการ  
วสัดอุุปกรณ์การฝึกอบรม คา่ตอบแทนวทิยากรฝึกอบรม ฯลฯ  
ตามหนงัสอืสาํนกังานกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั  
ที� พม 0402/ว3255 ลงวนัที� 18 มถิุนายน 2553  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

    
03. โครงการพฒันาระบบงานคุม้ครองเด็กในชุมชน จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมใหค้วามรูเ้พื�อใหชุ้มชน  
มกีารเฝ้าระวงัป้องกนัแกไ้ขปญัหาดา้นเด็ก เชน่  
เด็กถูกทารุณกรรม เด็กมพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม ฯลฯ  
รวมท ั�งการสรา้งเครือขา่ย คุม้ครองเด็กในชุมชน  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

    
04. โครงการเสรมิสรา้งความรูต้ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรม  
ศกึษาดงูาน  ไดแ้ก ่กลุม่เกษตรกรและประชาชนที�สนใจ 
ใหม้คีวามรูด้า้นการประกอบอาชีพตามปรชัญา 
เศรษฐกจิพอเพยีง ความรูด้า้นเกษตรทฤษฎใีหม ่ 
เกษตรสวนครวั สามารถนําไปประยุกต์ใช ้
ในการประกอบอาชีพในชีวติประจาํวนัได ้ 
โดยจา่ยเป็นคา่วสัดแุละอปุกรณ์การฝึกอบรม   
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ป้ายโครงการ คา่ตอบแทนวทิยากรฝึกอบรม   
คา่ที�พกั คา่เบี�ยเลี�ยงคา่อาหารผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

    
05. โครงการวนัเยาวชนแห่งชาต ิ จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิและสนบัสนุน  
กจิกรรมกลุม่เยาวชน และใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม  
การทุจรติ ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

    
06. โครงการจดัทาํแผนชุมชน 12 หมูบ่า้น จาํนวน 50,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรมการจดัทาํ  
แผนชุมชนและกจิกรรมจดัเวทีประชาคมทบทวนการปรบัปรุง  
การจดัทาํแผนชุมชนของประชาชน 12 หมูบ่า้นในตาํบลบา้นกลาง  
ใหแ้กผู่นํ้าหมูบ่า้นและคณะกรรมการหมูบ่า้น ใหม้คีวามรูก้ารจดัทาํ  
แผนชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ วสัดแุละอปุกรณ์การฝีกอบรม  
คา่ตอบแทนวทิยากรฝึกอบรม คา่อาหารสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม  
คา่ถา่ยเอกสารและจดัทาํรูปเลม่แผนชุมชน ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

    
07. โครงการเสรมิสรา้งทกัษะชีวติแกเ่ด็กและเยาวชนตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 80,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรม ศกึษาดงูาน การประชุม  
ประจาํเดอืนของสภาเด็กและเยาวชนตาํบลบา้นกลาง   
เพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพองค์ความรู ้และสรา้งความสามคัคี  
ใหแ้กก่ลุม่เด็กและเยาวชน ฯลฯ   
ปรากฎตาม แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252) 

       

    
08. โครงการพฒันาศกัยภาพและพฒันาคณุภาพชีวติสตรีในโรงเรียน
มชัฌมิาลยั 

จาํนวน 200,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินกจิกรรมฝึกอบรม ศกึษาดงูาน    
ใหแ้กก่ลุม่สตรีแมบ่า้น ใหค้วามรูอ้ยา่งรอบดา้นและเสรมิสรา้ง   
ความสามคัคใีนชุมชน โดยจา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่ตอบแทน  
วทิยากรฝึกอบรม คา่วสัดอุุปกรณ์ คา่หอ้งพกั คา่เบี�ยเลี�ยงผูเ้ขา้รว่ม  
ศกึษาดงูาน ฯลฯ  
ปรากฎตามแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน (00250)  
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252) 

       

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น รวม 545,000 บาท  

  
งบดาํเนินงาน รวม 365,000 บาท  

   
คา่ใชส้อย รวม 365,000 บาท  

   
รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ        

    
01.โครงการเทศกาลลาํไย ผลไมม้หศัจรรย์เมอืงลาํพูน จาํนวน 30,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเทศกาลลาํไยผลไมม้หศัจรรย์ 
เมอืงลาํพูน  เป็นคา่จา้งเหมาจดัทาํขบวนแหร่ถประดบัลาํไย ฯลฯ 
ในการรว่มงานเทศกาลลาํไย ผลไมม้หศัจรรย์เมืองลาํพูน ท ั�งนี� 
เพื�อเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเที�ยวของจงัหวดัลาํพูน  
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

       

    
02. โครงการวนัสาํคญัทางศาสนา จาํนวน 75,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการวนัสาํคญัทางศาสนา เชน่  

กจิกรรมตกับาตรเทโวโรหณะ การแหเ่ทียนพรรษา กจิกรรม 
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ไหวพ้ระฟงัเทศน์ชว่งเขา้พรรษา  โดยจา่ยเป็นคา่สนบัสนุน 
หมูบ่า้นจดัทาํขบวน  คา่อาหารวา่ง  คา่ตกแตง่รถบุษบก   
คา่จตปุจัจยัไทยธรรม  คา่เทียนพรรษา  ฯลฯ 
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น  (00263) 

    
03. โครงการสรงนํ�าพระบรมธาตหุรภิญุชยั จาํนวน 20,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสรงนํ�าพระบรมธาตุหรภิญุชยั  
กจิกรรมเขา้รว่มแหนํ่�าทพิย์ดอยขะมอ้  และกจิกรรมสมโภชน์นํ�าทพิย์ 
ดอยขะมอ้  รว่มกบัจงัหวดัลําพูน  เชน่  คา่จา้งเหมารถขบวนแห ่ 
คา่อาหาร ฯลฯ   ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรม 
และนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

       

    
04. โครงการสง่เสรมิศลิปการแสดงวฒันธรรมตาํบลบา้นกลาง จาํนวน 40,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิศลิปการแสดงวฒันธรรม 
ตาํบลบา้นกลาง ในการจดักจิกรรมอบรม ฝึกซอ้มศลิปการแสดง 
วฒันธรรม  ตลอดจนการแลกเปลี�ยนศลิปการแสดง   เชน่ 
คา่วทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์ฝึกสอน  คา่อาหาร  ฯลฯ  ท ั�งนี� 
เพื�อเป็นการสบืสานศลิปการแสดงวฒันธรรมตาํบลบา้นกลาง 
ใหค้งอยูส่บืไป  ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

       

    
05. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เชน่ 
คา่ดาํเนินการประกวดตา่งๆ คา่อาหารพรอ้มเครื�องดื�ม คา่ตกแตง่เวที  
ฯลฯ ท ั�งนี� เพื�อเป็นการสง่เสรมิ อนุรกัษ์ สบืทอดวฒันธรรมอนัเกา่แก ่
ดงีามของทอ้งถิ�นสืบไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ 
นนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

       

    
06. โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์และรดนํ�าดาํหวัผูส้งูอายุ จาํนวน 100,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
และรดนํ�าดาํหวัผูส้งูอายุ  เชน่  คา่เงนิการประกวดตา่งๆ  
คา่จา้งเหมาขบวนสรงนํ�าพระพุทธรูป ฯลฯ   ปรากฏตาม 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

       

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 180,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุน รวม 180,000 บาท  

   
เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ จาํนวน 180,000 บาท  

      

  01. อดุหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบลบา้นกลาง  
(จดักจิกรรม)  จาํนวน  180,000 บาท  
เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบลบา้นกลาง 
เป็นคา่จดักจิกรรมบวชภาคฤดรูอ้น  บวชศลีจารณีิ  กจิกรรมศกึษา 
พระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ กจิกรรมธรรมะสญัจร ท ั�งนี� เพื�อเป็นการ 
สง่เสรมิใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเ้รียนรูพ้ระธรรมคาํสอน 
มคีวามประพฤตทิี�ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
        งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 
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แผนงานงบกลาง  

 
งบกลาง รวม 12,005,286 บาท  

  
งบกลาง รวม 12,005,286 บาท  

   
งบกลาง รวม 12,005,286 บาท  

   
คา่ชาํระหนี�เงนิตน้ จาํนวน 4,175,550 บาท  

      

  1. เงนิชาํระหนี�เงนิกูข้องกองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
จาํนวน 2,683,750 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิชาํระหนี�กองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล  
(ก.ส.ท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง(00410)  
งานงบกลาง (00411)  
2. เงนิชาํระหนี�เงนิกูข้องธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาํนวน 1,491,800 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิชาํระหนี�เงนิกูข้องธนาคารเพื�อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

       

   
คา่ชาํระดอกเบี�ย จาํนวน 1,105,950 บาท  

      

  1. เงนิชาํระดอกเบี�ยเงนิกูข้องกองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
จาํนวน 715,950 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิชาํระดอกเบี�ยเงนิกูก้องทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล  
(ก.ส.ท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) 
2. เงนิชาํระดอกเบี�ยเงนิกูข้องธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จาํนวน 390,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิชาํระดอกเบี�ยเงนิกูข้องธนาคารเพื�อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

       

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 800,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมสาํหรบัพนกังานจา้ง  
เพื�อเป็นประโยชน์และสวสัดกิารตาม พรบ.ประกนัสงัคม  
พ.ศ.2533 ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) 

       

   
เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 480,000 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นคา่เบี�ยยงัชีพสาํหรบัผูต้ดิเชื�อเอดส์ คนละ 1,000 บาท 
โดยจา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั�วไปจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 
คนละ 500 บาท และเทศบาลสมทบอกีคนละ 500 บาท  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

       

   
สาํรองจา่ย จาํนวน 2,903,566 บาท  

      

  เพื�อจา่ยเป็นเงนิสาํรองจา่ยสาํหรบัจา่ยในกรณีฉุกเฉินหรือ 
จาํเป็น กรณีการเกดิเหตสุาธารณภยั หรือไมส่ามารถ 
เบกิจา่ยจากงบประมาณรายจา่ยประเภทใดประเภทหนึ�ง  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)  
งานงบกลาง (00411) 

       

   
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จาํนวน 950,000 บาท  

      

  1. คา่เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิ�น  
จาํนวน 400,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสขุภาพ  
ระดบัทอ้งถิ�น ประจาํปีงบประมาณ 2559 ในการใหผู้นํ้าชุมชน  
อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐานดาํเนินกจิกรรม ในการพฒันา  
คณุภาพชีวติดา้นสขุภาพในตาํบล ปรากฏตามแผนงานงบกลาง  
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(00410) งานงบกลาง (00411) 
2. คา่เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลบา้นกลาง  
จาํนวน 500,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่เงนิสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบล  
บา้นกลาง ประจาํปีงบประมาณ 2559 เพื�อใหเ้กดิประโยชน์ 
สงูสดุตอ่ประชาชน และเป็นการสรา้งหลกัประกนัความม ั�นคง 
ชุมชนฐานราก เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนและสงัคม 
ในการพฒันาสูค่ณุภาพชีวติที�ดดีว้ยหลกัการออม  
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง(00411) 
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร จาํนวน 50,000 บาท 
เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร เพื�อสนบัสนุน 
การดาํเนินงานของตาํรวจจราจร และเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบั  
การจราจร ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) 

        
 

       

   
เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.) จาํนวน 1,560,220 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทอ้งถิ�น  

(กบท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) 

       

   
เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) จาํนวน 30,000 บาท  

      
  เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ  

ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) 

       

 


