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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
อําเภอ เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 112,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป
รวม 14,182,210 บาท
งบบุคลากร
รวม
8,945,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
3,684,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
855,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 3 อัตรา ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
จํานวน
276,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
276,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
279,000 บาท
ตําบล
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา
และค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จํานวน
1,998,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่ ง
ตําแหน่ งละ 16,500 บาท เป็ นเงิน 198,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่ ง
ตําแหน่ งละ 13,500 บาท เป็ นเงิน 162,000 บาท
3. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จํานวน 16 ตําแหน่ ง
ตําแหน่ งละ 10,500 บาท เป็ นเงิน 1,260,000 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

รวม
จํานวน

5,261,510 บาท
3,374,550 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ
สําหรับพนักงานเทศบาล ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ งปลัดเทศบาล ผูด
้ าํ รงตําแหน่ งระดับ 8
รองปลัดเทศบาล ผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ระดับ 8 และ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ระดับ 8
ทีได้รบั เงินประจําตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่ งได้รบ
ั อยูใ่ นอัตราเดือนละ 5,600 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจําของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
01. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าเบียประชุม ในการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก ให้แก่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
พนักงานเทศบาล จํานวน 25,000 บาท
02. เพือจ่ายเป็ นค่าเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิน เป็ นกรณี พเิ ศษ (เงินรางวัลประจําปี ) ในสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง จํานวน 100,000 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าเบียประชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอืน การจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2548
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

403,200 บาท

จํานวน

567,360 บาท

จํานวน

854,400 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

4,668,400 บาท
235,000 บาท
125,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบ ัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของทุกกองในเทศบาลตําบลบ้านกลาง และสมาชิก อปพร.
ทีปฏิบ ัติงานตามคําสังใช้ของผูอ
้ าํ นวยการศูนย์ อปพร.
เทศบาลตําบลบ้านกลางทีชอบด้วยกฎหมาย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
ของสถานทีราชการ ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าซักฟอก
ค่าใช้จา่ ยในการประกันภัยรถราชการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
- ค่าจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 158,400 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานทีต่างๆ
ภายในสํานักงานเทศบาล ศูนย์วฒ
ั นธรรม และสถานทีอืนๆ
ทีเป็ นทรัพย์สน
ิ ของเทศบาล ให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบ
และกฎหมายท้องถิน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
01. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น
ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยเกียวเนือง
ในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที 23 กรกฎาคม 2548 จํานวน 100,000 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
02. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ
เพือจ่ายเป็ นค่าเลียงรับรอง เป็ นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ
ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆ ในการประชุม
สภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 50,000 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป (00111)

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

1,573,400 บาท
458,400 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตงั
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตงผู
ั บ
้ ริหารท้องถิน
และสมาชิกสภาเทศบาล กรณี ครบวาระ ยุบสภา
กรณี แทนตําแหน่ งทีว่าง และกรณี คณะกรรมการ
การเลือกตงสังให้
ั
มก
ี ารเลือกตังใหม่ โดยถือปฏิบ ัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที 2 ตุลาคม 2556
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556
โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุตา่ งๆ ทีเกียวกับการจัดการเลือกตัง
ค่าตอบแทนอืน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
02. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด
เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ นในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของ คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
03. ค่าของขวัญ ของรางวัล
เพือจ่ายเป็ นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
ในการจัดงานจัดกิจกรรม และพิธีเปิ ดงานของ
ส่วนราชการอืนตามความจําเป็ น
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
04. ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิ ด
อาคารต่างๆ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
การประกวดแข่งขันและพิธีเปิ ดอาคารต่างๆ หรือ
การจัดงานตามนโยบายของรัฐบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
05. ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี
เช่น งานพิธีสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ เนืองในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม
งานพิธีถวายราชสักการะ เนืองในวันปิ ยมหาราช
23 ตุลาคม ฯลฯ โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
ในการจัดงานรัฐพิธี และงานราชพิธี ค่าเลียงรับรอง
แก่แขกทีมาร่วมงาน ค่าจัดสถานที ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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06. โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจําปี 2559
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดงานวันเทศบาล
ประจําปี 2558 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ทําบุญอาคารสํานักงาน กิจกรรม Big Cleaning Day
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
07. โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม โดยจัดอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บค
ุ ลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านกลาง
โดยจ่ายเป็ นค่าตอบแทนวิทยากรการฝึ กอบรม
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ การฝึ กอบรม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
08. โครงการพัฒนาศ ักยภาพบุคลากรในหน่ วยงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาศ ักยภาพบุคลากร
ในหน่ วยงาน โดยจัดอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ในหน่ วยงานทุกกองให้สามารถปฏิบ ัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
09. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลบ้านกลางผูม
้ ค
ี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบ ัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปี 2559
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
บ้านกลางฯ โดยคัดเลือกผูท
้ ีมีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม
ในการปฏิบ ัติราชการ และให้บริการประชาชน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
10. โครงการพัฒนาศ ักยภาพผูบ
้ ริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถินและผูน
้ ํา
ท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาศ ักยภาพ
ผูบ
้ ริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน และผูน
้ ําท้องถิน
โดยจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผูบ
้ ริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน และผูน
้ ําท้องถิน
รวมทังหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างทีเกียวข้องให้มค
ี วามรูค
้ วามเข้าใจ
ด้านการบริหารงานท้องถินและการพัฒนาท้องถิน
สามารถนํามาใช้ในการปฏิบ ัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
11. โครงการพัฒนาศ ักยภาพผูน
้ ําหมูบ
่ า้ นในตําบลบ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาศ ักยภาพ
ผูน
้ ําหมูบ
่ า้ นในตําบลบ้านกลาง โดยจัดให้มก
ี ารประชุม
ปรึกษาหารือเพือหาแนวทางการพัฒนาตําบล และ
เพิมประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงาน สําหรับผูน
้ ําหมูบ
่ า้ น
เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานแม่บา้ น ประธาน อสม.
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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12. โครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในเขตพืนที
ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของประชาชนในเขตพืนที ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โดยจัดให้มก
ี จิ กรรม จัดอบรม ประชุมชีแจง เพือสร้างความรู ้
ความเข้าใจและทัศนคติทีดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0214/ว 1234 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2557 และ
ที มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
13. โครงการเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เรืองประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เรือง
ประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือจัดอบรมให้ความรู้
เรืองประชาธิปไตย เพือเสริมสร้างพลเมืองดีวถ
ิ ีประชาธิปไตย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0890.4/ว 1068 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2558
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ, แฟ้ มเอกสาร
การเข้าเล่มเอกสารประเภทต่างๆ เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น แบตเตอรีวิทยุสอสาร
ื
มือถือ ฯลฯ ตลอดจนวัสดุไฟฟ้ าทีเกียวกับระบบโทรศัพท์
ภายในสํานักงานเพือใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
แปรง ไม้กวาด กระดาษชําระ ถ้วยชาม แก้วนํา แก้วกาแฟ
กระติกนําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสีหรือ
ขาวดํา ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
กระดาษโปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๆ เช่น แป้ นพิมพ์

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

220,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีมี ราคาหน่ วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท
แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ค่าไฟฟ้ าศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี) , ค่าไฟฟ้ าห้องสมุดประชาชน
ตําบลบ้านกลาง ค่าไฟฟ้ าศูนย์วฒ
ั นธรรมตําบลบ้านกลาง ค่าไฟฟ้ า
สําหรับการกระจายเสียงตามสาย ค่าไฟฟ้ าบ่อบําบัดปฏิกูลแบบบึง
ประดิษฐ์ ค่าไฟฟ้ าโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล ค่าไฟฟ้ าของสถานที
อยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านกลางและค่าไฟฟ้ า
เกียวกับกิจกรรมต่างๆ ทีเทศบาลตําบลบ้านกลาง ได้จดั ทําขึน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล
เพือจ่ายเป็ นค่านําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านกลาง
และสถานทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าบริการโทรศัพท์
เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์พืนฐานภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
ค่าโทรศัพท์เคลือนที ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษา คูส
่ าย ค่าบริการต่างๆ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าไปรษณี ย์ดว่ นพิเศษ ค่าดวงตรา
ไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ค่าจัดส่งเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา E-Auction ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ตและ
ค่าสือสารอืนๆ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01. ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับพนักงาน และ
เจ้าหน้าทีของสํานักปลัดเทศบาล มีพนักท้าวแขน บุหนัง
ปรับสูง - ตํา ได้ ขาแฉก มีลูกล้อ จํานวน 10 ตัวๆละ
2,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
02.ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 75 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75
ซม.
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75 ซม.

รวม
จํานวน

2,640,000 บาท
2,000,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม

508,300 บาท
508,300 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 40 ตัวๆ ละ
2,500.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)
สําหรับใช้ในศาลาประชาคมและบริการประชาชน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
03. ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 50 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75
ซม.
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 50 ซม.
ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 10 ตัวๆ ละ
2,200.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)
สําหรับใช้ในศาลาประชาคมและบริการประชาชน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
04.ค่าจัดซือเก้าอีเหล็กบุนวม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีเหล็กบุนวม จํานวน 68 ตัว
ตัวละ 250.-บาท (ราคาตามท้องตลาด)
สําหรับใช้ในศาลาประชาคมและบริการประชาชน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. ค่าจัดซือเครืองฉายภาพสามมิติ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองฉายภาพสามมิติ ความละเอียด
ไม่ตากว่
ํ า 800,000 พิกเซล จํานวน 1 เครือง (ราคาตาม
มาตรฐานครุภ ัณฑ์) สําหรับใช้หอ
้ งประชุมฝ้ ายคํา
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉี ดหมึก (INKJET
Printer) จํานวน 1 เครือง (ราคาตามมาตรฐาน ICT)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า
1,200 x 1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไี ม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ
10 ภาพต่อนาที
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4 . Letter . Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
02. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 23,000.บาท ประกอบด้วย
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
ิ าพืนฐาน
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า
3.0 GHz จํานวน 1 หน่ วย

จํานวน

22,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

4,300 บาท

จํานวน

115,000 บาท
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- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่ วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูภ
่ ายในหน่ วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูบ
่ น
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
จํานวน 1 หน่ วย
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป(00111)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน
เพือสนับสนุนการปฏิบ ัติงานตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ
ประจําปี งบประมาณ 2559
2. เงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดลําพูน
จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน
จังหวัดลําพูน เพือสนับสนุนการปฏิบ ัติงานตามโครงการศูนย์

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
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ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดลําพูน
ปรากฎตามแผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองวิชาการและ
แผนงาน ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
เงินประจําตําแหน่ ง
1. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูด
้ าํ รงตําแหน่ งระดับ 8 ทีได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ งได้รบั อยูใ่ นอัตราเดือนละ
5,600 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เพือจ่ายเป็ นค่าเงินเพิมตอบแทนสําหรับตําแหน่ ง
ทีมีเหตุพเิ ศษตําแหน่ ง นิตก
ิ ร (พ.ต.ก.) ระดับ 6-7
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนค่าเบียประชุม เงินสมนาคุณในการ
สอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินยั การสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิดให้แก่คณะกรรมการผูด
้ าํ เนินการ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,154,010
2,735,010
2,735,010
1,739,120

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

188,400 บาท

จํานวน

712,050 บาท

จํานวน

95,440 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,255,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

รวม
จํานวน

1,000,000 บาท
600,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจหน้าทีกองวิชาการ
และแผนงาน ประกอบด้วย งานนิตก
ิ าร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานงบประมาณ งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์
- ค่ารับวารสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร นิตยสาร ตํารา คูม
่ อ
ื สือสิงพิมพ์ตา่ งๆ
ทีเป็ นประโยชน์ กบั การปฏิบตั ริ าชการ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางสือต่างๆ ป้ ายประชาสัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ตา่ งๆ
- ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียม และหรือเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบียเลียง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
02. โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม เพือพิจารณาจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินงาน
ประจําปี การจัดประชุมคณะกรรมการฯ และค่าใช้จา่ ย
ในการจัดกิจกรรมเกียวข้องในกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
03. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล โดยการจัดประชุม สรุปผลรายงาน และ
ออกตรวจติดตามโครงการและประเมินผลโครงการของเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
04. โครงการเทศบาลตําบลบ้านกลางพบประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านกลาง
พบประชาชน โดยการออกหน่ วยเคลือนทีให้บริการประชาชน
ในตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
05. โครงการภาษาต่างประเทศเพือการสือสารและประชาสัมพันธ์ เพือ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการภาษาต่างประเทศเพือการสือสาร
และประชาสัมพันธ์ โดยการจ้างครูสอนภาษาเป็ นรายชัวโมง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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และหรือจัดหาสือหนังสือ/แผ่นบันทึกข้อมูลช่วยสอน ให้แก่
คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าทีและ
ประชาชนผูส
้ นใจ ในตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
06. โครงการ "ส่งเสริมและยกย่องคนดี (คนดีศรีบา้ นกลาง)"
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ "ส่งเสริมและยกย่องคนดี
(คนดีศรีบา้ นกลาง)" โดยทําการคัดเลือกประชาชน ผูเ้ ป็ นต้นแบบ
ทีมีความประพฤติ และดํารงตนด้วยความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
พร้อมประกาศยกย่อง เพือเป็ นกําลังใจแก่ผม
ู้ ีความประพฤติดี
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
07. โครงการเทศบาลสีขาว
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเทศบาลสีขาว โดยจัดกิจกรรมอบรม
ส่งเสริม และรณรงค์การสร้างจิตสํานึก โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนาจิตอาสา สําหรับประชาชน 12 หมูบ
่ า้ น หรือโรงเรียน
ในเขตเทศบาล จํานวน 3 โรงเรียน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
08.โครงการโรงเรียนสีขาว "โตไปไม่โกง"
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเทศบาลสีขาว "โตไปไม่โกง"
โดยจัดกิจกรรมฝึ กอบรมบรรยายให้ความรู ้ สร้างการเรียนรู้
หรือศึกษาดูงานคุณธรรม จริยธรรมความซือสัตย์สจุ ริต
ต่อเด็กนักเรียน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
09.โครงการจัดตังศูนย์เรียนรูท
้ อ
้ งถินคุณธรรม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดตังศูนย์เรียนรูท
้ อ
้ งถินคุณธรรม
โดยจัดศูนย์เรียนรู ้ มีการพัฒนาองค์ความรู ้ รวบรวมผลงาน หรือแสดง
นิทรรศการด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือจัดให้มห
ี ลักสูตรการเรียนรู ้
ท้องถินคุณธรรม ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร การเข้าเล่มเอกสารประเภทต่างๆ
เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ลําโพง สายสัญญาณเสียง
ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ และอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้
ในงานเสียงตามสาย ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ(00112)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

250,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วนํา แก้วกาแฟ กระติกนําร้อน
ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ของกองวิชาการและแผนงาน
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์วีดโี อเทป
แผ่นซีด)ี ค่าล้างอัดขยายภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แป้ นพิมพ์
เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี
แผ่นดีวีดี แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01.ค่าจัดซือตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เครืองมือ เครืองใช้ในการปฏิบ ัติงาน 2 บาน ขนาดสูง
1.20 เมตร จํานวน 2 ใบๆ ละ 7,500 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)เพือใช้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
ทีสําคัญของงานประชาสัมพันธ์เพือความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี
02.ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ทําด้วยไม้อดั สัก
ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม.
สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด)เพือใช้สาํ หรับเจ้าหน้าทีปฏิบ ัติงาน
ในกองวิชาการและแผนงาน ให้มค
ี วามสะดวกและคล่องต ัว
ในการปฏิบ ัติงาน ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี

ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
01. ค่าจัดซือเครืองลูกข่าย เปิ ด-ปิ ด อัตโนมัติ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองลูกข่าย เปิ ด - ปิ ด อัตโนมัติ
จํานวน 7 เครืองๆ ละ 14,000.-บาท เพือใช้ตด
ิ ตังเพิมประสิทธิภาพ
ของระบบเสียงตามสายของเทศบาล โดยใช้ตด
ิ ตังที หมู2
่ , หมู่ 3,

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
รวม

164,000 บาท
164,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

98,000 บาท
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หมู่ 4,หมู่ 5 หมู่ 6,หมู่ 7 และหมู่ 11 หมูล่ ะ 1 เครือง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี
ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. ค่าจัดซือไมโครโฟนไร้สาย (wireless)
- เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือไมโครโฟนไร้สาย (Wireless)
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด)
เพือใช้สาํ หรับการออกประชาคมหมูบ
่ า้ น
และบริการ ประชาชนนอกสถานที
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
้ สําหรับประมวลผล
- เพือจ่ายเป็ นค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
้ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครืองๆ ละ 21,000.-บาท
มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่ วย
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลักรวม (Compute core)
จํานวนไม่น้อยกว่า 10แกน(10 core)ต้องมีความเร็ว
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
สัญญาณนาฬก
2)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า
2แกนหลัก (2 core)และมีหน่ วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 MB
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7GHzหรือ
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬก
3)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า
2แกนหลัก(2core)และมีหน่ วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬก
* มีหน่ วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR3หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า4 GB
* มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB จํานวน 1 หน่ วย
* มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
* มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
*สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n)
และ Bluetooth(ราคาตามมาตรฐาน ICT)
เพือใช้สาํ หรับประกอบกิจกรรมงานรัฐพิธี งานนําเสนอ
ข้อมูลในห้องประชุม และงานบริการประชาชนนอกสถานที
ของงานประชาสัมพันธ์ ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)
บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาสามปี
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ (00112)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

15
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองคลัง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ งรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองคลัง ผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง
ระดับ 8 ทีได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน ในอัตรา 5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบั
ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ ง
ทีได้รบั อยูใ่ นอัตรา 5,600 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองคลัง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ของกองคลัง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของกองคลัง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาล
(ทุกกอง)ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา (ทุกกอง)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานแผนทีภาษี จํานวน 500,000บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงาน
เพือสํารวจข้อมูลงานแผนทีภาษี และทะเบียนทรัยพ์สน
ิ
ภาคสนาม เพือเป็ นฐานข้อมูลทีใช้ในการจัดเก็บภาษี ตา่ ง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็ นค่าใช้จา่ ยใน
การจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,518,760
4,989,660
4,989,660
2,783,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

458,400 บาท

จํานวน

1,434,960 บาท

จํานวน

178,020 บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,370,000 บาท
440,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

รวม
จํานวน

690,000 บาท
520,000 บาท

16
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชําระภาษี
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับ
การอบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด เช่น
ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของกองคลัง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
02.โครงการปรับปรุงแผนทีภาษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการปรับปรุงระบบแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สน
ิ เพือเป็ นฐานข้อมูลทีใช้ในการจัดเก็บ
โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.3/ว67 ลงวันที 9 มกราคม 2555
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงานต่าง ๆ เช่น ค่าจัดซือ
แบบพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ใบเสร็จรับเงิน
ประเภทต่าง ๆ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร
ผงหมึกสําหรับเครืองถ่ายเอกสาร ผงหมึกสําหรับเครือง
โรเนียว ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารทางราชการ
รวมทังวัสดุเครืองใช้สาํ นักงานต่าง ๆ ฯลฯ รวมทังค่าจัดซือ
นําดืมสะอาด เพือใช้ในการบริโภคสําหรับเลียงรับรอง
ผูม
้ าศึกษาดูงาน เพือบริการประชาชนผูม
้ าติดต่อราชการ
ฯลฯ ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ
เช่น กระดาษชําระชนิดใช้ประจําสํานักงาน กระดาษชําระ
ชนิดใช้ประจําห้องนํา นํายาล้างจาน ชุดถ้วยกาแฟ
หม้อคูลเลอร์ กระติกนําแข็ง นํายาทําความสะอาด
และหรือถุงขยะ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับยานพาหนะประจําทุกกอง รถดับเพลิง รถบรทุกนํา
เครืองตัดหญ้า ฯลฯ และใช้เพือการปฏิบ ัติงานตามภารกิจ
หน้าทีของเทศบาลตําบลบ้านกลาง

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

2,240,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

1,500,000 บาท
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ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์
แผ่นกรองแสง โปรแกรม ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แป้ นพิมพ์ การ์ดฆ่าไวรัส และอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01.ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานกองคลัง จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 2,500.00 บาท
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
01.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
23,000.-บาท ประกอบด้วย
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
ิ าพืนฐาน
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า
3.0 GHz จํานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
หน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูบ
่ น
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

จํานวน

120,000 บาท

รวม
รวม

159,100 บาท
159,100 บาท

จํานวน

12,500 บาท

จํานวน

46,000 บาท
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กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
จํานวน 1 หน่ วย
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
02.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
้
- เพือจ่ายเป็ นค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
้ สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครืองๆ ละ 21,000.-บาท
มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่ วย
โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลักรวม (Compute core)
จํานวนไม่น้อยกว่า 10แกน(10 core)ต้องมีความเร็ว
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
สัญญาณนาฬก
2)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลัก (core)จํานวนไม่น้อยกว่า
2แกนหลัก (2 core)และมีหน่ วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 MB
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7GHzหรือ
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬก
3)ในกรณี ทีมีจาํ นวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า
2แกนหลัก(2core)และมีหน่ วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
ิ าพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬก
* มีหน่ วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR3หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า4 GB
* มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB จํานวน 1 หน่ วย
* มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
* มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
* มีชอ
่ งเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
*สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(802.11b,g,n)
และ Bluetooth(ราคาตามมาตรฐาน ICT)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน

21,000 บาท

03.ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 7,300.-บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4,Leter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์สาํ หรับพิมพ์เช็ค
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรินสําหรับพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครือง
- ระบบการพิมพ์หวั พิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา อย่าง

จํานวน

14,600 บาท

จํานวน

35,000 บาท
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อัตโนมัติ(Automatic Gap Adjustment )
- จํานวนหัวพิมพ์24 เข็มพิมพ์
- ความเร็วในการพิมพ์มีความเร็วในการพิมพ์สงู สุด 580 ตัวอักษร/วินาที
- ทางเข้ากระดาษสามารถวางสมุดทีช่องป้ อนกระดาษตรงตําแหน่ งไหนก็
ได้ (Auto Aliqnment)
- ความละเอียดในการพิมพ์Graphic 360x360 dpi
-ระบบต่อเชือม
(มาตรฐาน) RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Inter
face Switching) USB 2.0
- อายุหวั พิมพ์400 ล้านตัวอักษร ( ถึง 1 พันล้านตัวอักษร )
- ความหนาของกระดาษสูงสุดถึง 2.0 มม.
- จํานวนสําเนา(ต้นฉบับ 1 + สําเนา 6 ฉบับ)
- กระแสไฟ:สูงสุด 45 วัตต์ Standby 3 วัตต์(ประหยัดไฟกว่า)
- ขนาด 200 x 396 x 285 mm.
- นําหนัก 8 Kg.
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบ ัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการรณรงค์ป้องกัน

จํานวน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

30,000 บาท

1,341,280
1,115,280
1,115,280
991,560

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

123,720 บาท

รวม
รวม

130,000 บาท
130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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และลดอุบ ัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ
โดยตังจุดบริการอํานวยความสะดวกประชาชน
ในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์
ฯลฯ โดยเบิกเป็ นค่าป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบ ัติเหตุทางถนน ค่าเบียเลียงสําหรับเจ้าหน้าที
ผูป
้ ฏิบตั งิ าน ค่าวัสดุอนๆ
ื ทีใช้ในการรณรงค์และ
ให้บริการประชาชน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
2. โครงการฝึ กอบรมทบทวนความรูเ้ พิมประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าทีป้ องกันฯ เจ้าหน้าทีเทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการฝึ กอบรมทบทวนความรู ้
เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบ ัติงานให้แก่เจ้าหน้าทีป้ องกันฯ
เจ้าหน้าทีเทศกิจ และสมาชิกอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)ให้มค
ี วามรูค
้ วามสามารถในการ
ปฏิบ ัติงานช่วยเหลือทางราชการในการช่วยเหลือ
ผูป
้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
01.ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 8 เครืองๆ ละ 12,000.-บาท
(ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์)
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของ
สํานักปลัดเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
01. ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ข ับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิล
แค็ป
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือรถบบรทุก (ดีเซล) ขับเคลือน 2 ล้อ

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม

96,000 บาท
96,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,387,000
600,000
600,000
540,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
รวม

787,000 บาท
787,000 บาท

จํานวน

787,000 บาท
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แบบดับเบิลแค็ป จํานวน 1 คัน
(ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์)
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานเทศกิจ (00122)
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภ ัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลํานํา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในลํานํา บริเวณลํานําแม่ตบ
ี แม่ยาก
ร่องส้าว และแม่กวง ฯลฯ เพือป้ องกันอุทกภ ัย
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน
และระงับอัคคีภ ัย (00123)
ค่าวัสดุ
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเจ้าหน้าที เช่น ชุดกูภ
้ ัย
สารเคมีระดับความเข้มข้น ระดับ 3 เสือคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้า
เสือกักสะท้อนแสง เสือชูชีพ ถุงมือ ฯลฯ รวมทังชุดฝึ ก อปพร. หรือ
ชุดปฏิบ ัติการ อปพร. ซึงประกอบด้วย หมวก เสือ กางเกง เข็มขัด
รองเท้า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2552
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภ ัย (00123)
วัสดุเครืองดับเพลิง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น วัสดุ
ประเภทเคมีด ับเพลิง ถังดับเพลิง เคมีโฟม สายส่งนําดับเพลิง
ข้อแยก ข้อต่อต่างๆ เชือกโรยตัว อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ในการทํางาน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภ ัย (00123)

รวม
รวม
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

150,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

16,905,100
14,764,800
14,764,800
9,348,600

บาท
บาท
บาท
บาท
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01. เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา
จํานวน 1,219,080 บาท ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
02. เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานครู ของโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง จํานวน 8,129,520 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ ง
ผูอ
้ าํ นวยการกองการศึกษา ผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ระดับ 8 ทีได้รบั
เงินประจําตําแหน่ ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ งทีได้รบั อยูใ่ นอัตราเดือนละ 5,600 บาท
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เงินวิทยฐานะ
เพือจ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือน
สําหรับผูบ
้ ริหารสถานศึกษา และพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง ทีมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที 12 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองการศึกษา
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของกองการศึกษา จํานวน 3,555,360 บาท
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
2. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง จํานวน 600,360 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.4/ว 1191
ลงวันที 12 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1. เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ของกองการศึกษา จํานวน 205,020 บาท
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

จํานวน

7,620 บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

394,800 บาท

จํานวน

410,640 บาท

จํานวน

4,167,720 บาท

จํานวน

301,020 บาท
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2. เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง จํานวน 96,000 บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.4/ว 1280
ลงวันที 23 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
01. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 394,800 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
ใช้ในงานของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
เป็ นเงิน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงาน สําหรับปฏิบ ัติงานต่างๆ
ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เป็ นเงิน 316,800 บาท
- เพือจ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเข้าเล่มเอกสาร
ของกองการศึกษา เป็ นเงิน 30,000 บาท
02. ค่ารับวารสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร นิตยสาร ตํารา คูม
่ อ
ื สือสิงพิมพ์ตา่ งๆ
ทีเป็ นประโยชน์ กบั การศึกษาค้นคว้าเสริมสติปญ
ั ญา ของโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง
03. ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่งเด็กนักเรียน จํานวน 630,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบียเลียง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ น
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
02. โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจและความภาคภูมใิ จในวิชาชีพครู
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจ
และความภาคภูมใิ จในวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง และครูศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร
ค่าโล่เกียรติยศครูดเี ด่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ การผลิตสือ
ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

รวม
รวม
จํานวน

1,289,800 บาท
1,219,800 บาท
1,044,800 บาท

จํานวน

85,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

24
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่างๆ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วนํา
ถาดหลุม ช้อนส้อม ฯลฯ เพือไว้ใช้สาํ หรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านกลาง ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แป้ นพิมพ์
เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทีมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01. ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครืองๆ ละ 33,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์)
เพือนําไปใช้ตด
ิ ตังในห้องประชุมของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
02. ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสําหรับพนักงานครูเทศบาล
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสําหรับครูผูส
้ อน
จํานวน 8 ชุดๆ ละ 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
สําหรับใช้ทาํ งานของครูผส
ู้ อน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ครุภ ัณฑ์การศึกษา
01. ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสําหรับนักเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 150 ชุดๆ ละ 1,700.-บาท (ราคาตามมาตรฐาน มอก.)
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ครุภ ัณฑ์งานบ้านงานครัว
01. ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น และเครืองกรองนํา พร้อมติดตังระบบนําดืม
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็นชนิดต่อท่อประปา
6 หัวก๊อก ปลอดสารตะกัว จํานวน 3 เครืองๆ ละ
27,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) และค่าจัดซือ
เครืองกรองนําดืม Stl 3 ท่อ พร้อมเครืองยูวี ฆ่าเชือโรค

รวม
จํานวน

70,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

850,500 บาท
650,500 บาท

จํานวน

99,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

255,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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จํานวน 3 เครืองๆ ละ 9,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
พร้อมติดตังระบบนําดืม ประกอบด้วย
- ตัวล็อคก๊อก
- อุปกรณ์ ตด
ิ ตังไฟฟ้ า ประปาทังหมด 3 จุด
- อุปกรณ์ เก็บงาน เช่น ยาแนวปูน
- อุปกรณ์ ไฟฟ้ า เช่น Breaker ELB กราวน์ ท่อไฟ สายไฟ
- อุปกรณ์ ตด
ิ ตังสายดิน
- ระบบควบคุมไฟฟ้ า (ตัดไฟ)
- ค่าบริการการติดตัง
เพือใช้สาํ หรับกรองนําดืมและทํานําเย็นให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
02. ค่าจัดซือเครืองซักผ้าแบบสองถัง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองซักผ้าแบบสองถัง ขนาด 13 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครืองๆ ละ 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
สําหรับใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์รา่ งไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่ วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีชอ
่ งเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กบั A4 ,Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
จํานวน 5 เครืองๆ ละ 3,700 บาท (ราคาตามมาตรฐาน ICT)
สําหรับใช้ในงานโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด อปท. โรงเรียนละ
200,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

18,500 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท
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ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ น
ฐาน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เช่น ค่าตกแต่งเวที
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใบประกาศ ค่ากรอบใบประกาศ ฯลฯ
ทังนี เพือเป็ นการประสานความร่วมมือระหว่างผูป
้ กครอง
ชุมชน องค์กรอืนๆ ได้แลกเปลียนเรียนรู ้ ก่อให้เกิดภาพพจน์
ทีดีตอ
่ โรงเรียน เป็ นสือกลางให้โรงเรียนและผูป
้ กครอง
มีโอกาสร่วมปรึกษาหารือร่วมกัน เด็กนักเรียนได้แสดงผลงาน
ทักษะวิชาการต่างๆ ด้วย
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
02. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) แห่ง
ประเทศไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) แห่งประเทศไทย
ประจําปี การศึกษา 2558 เช่น ค่าเบียเลียง ค่านํามัน
เชือเพลิง ค่าชุดนักกีฬา ค่าทีพัก ฯลฯ ของโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
03. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ในการจัดประชุม และการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดซือวัสดุอป
ุ กรณ์
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ ายไวนิล ฯลฯ สําหรับการเตรียม
ความพร้อมให้เด็กมีพฒ
ั นาการ ทัง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่านําดืมสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง และเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ค่าอาหารเสริม (นม)
01. เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กบั เด็กนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 189,851 บาท
02. เพือเป็ นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กบั เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง จํานวน 1,471,642 บาท
03. เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กบั เด็กนักเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลบ้านกลาง จํานวน 293,179 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
วัสดุการศึกษา

รวม
รวม
รวม

3,286,672 บาท
2,674,672 บาท
140,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

2,534,672 บาท
50,000 บาท

จํานวน

1,954,672 บาท

จํานวน

530,000 บาท
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01. เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน
หนังสือประกอบการค้นคว้าสือการเรียนการสอน ชุดฝึ กทักษะ
สมุด ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
จํานวน 500,000 บาท
02. เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเรียน
หนังสือประกอบการค้นคว้า สือการเรียนการสอน ชุดฝึ กทักษะ
สมุด ฯลฯ สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จํานวน 30,000 บาท ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. เงินอุดหนุนสําหรับจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบลบ้านกลาง จํานวน 612,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งานระดับมัธยมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการชุมชนลูกเสือท้องถินไทย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการชุมชนลูกเสือท้องถินไทย
ประจําปี งบประมาณ 2559 เช่น ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ฯลฯ
ในการทํากิจกรรมต่างๆ เพือส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึก
ความอดทน มีความรูค
้ วามเข้าใจในหลักการ และวิธีการของ
ลูกเสือ สามารถพัฒนาศ ักยภาพจากประสบการณ์ ตรง รูจ้ กั อยู่
และทํางานร่วมกับผูอ
้ นได้
ื
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นกั เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์นกั เรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เช่น ค่าจัดสถานที ค่าสนับสนุนขบวน
ค่าเหรียญรางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้ ายโครงการ ค่าอาหาร
และ ค่านําดืม ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)

02. โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน ระดับภาคเหนือ
ระดับประเทศ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน โดยการนําคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ

รวม
รวม
จํานวน

612,000 บาท
612,000 บาท
612,000 บาท

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม
รวม

8,080,842 บาท
8,080,842 บาท
8,080,842 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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ตลอดจนการศึกษาดูงานในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน
และศึกษาโรงเรียนต้นแบบ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าวิทยากรฝึ กอบรม ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ สาํ หรับ
การแสดงบูธการศึกษา ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
03. โครงการส่งเสริมความประพฤติเด็กนักเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการความประพฤติของเด็กนักเรียน
เพือให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ ายไวนิล ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
04. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการเยียมบ้านนักเรียน
คัดกรองนักเรียน เพือให้นกั เรียนได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
อย่างทัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา เช่น ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าสือการเรียนรู ้ ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
05. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถิน เป็ นการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความตืนตัว
ทางวิชาการ สรรหานักเรียนทีมีความเป็ นเลิศทางการศึกษา
เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
06. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559
เช่น ค่าจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก ค่าจัดเลียงอาหาร ค่ารางวัล ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
07. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่
1) ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จํานวน 515,200 บาท
2) ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านกลาง จํานวน 3,072,000 บาท
3) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
4) ค่าใช้จา่ ยในการติดตังอินเตอร์เน็ ตโรงเรียน จํานวน 9,600 บาท
5) ค่าใช้จา่ ย wireless (Fidelity Wifi) จํานวน 7,200 บาท
6) ค่าใช้จา่ ยพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
จํานวน 8 คนๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 24,000 บาท
7) ค่าพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 6 คนๆ ละ
2,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
8) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
จํานวน 50,000 บาท
9) ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
10) ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 21,000 บาท (โรงเรียน 15,000 บาท, ครูแกนนํา 1 คน
คนละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที อปท. 1 คนๆ ละ 3,000 บาท)
11) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
จํานวน 50,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

7,643,842 บาท
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12) ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 296,000 บาท
(ระดับประถมศึกษา จํานวน 191 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี
เป็ นเงิน 191,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 35 คนๆ ละ
3,000 บาท/ปี เป็ นเงิน 105,000 บาท)
(ตังแต่ ข้อ 1) ถึง ข้อ 13 ) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
13) ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน จํานวน 3,466,842 บาท
13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,932,400 บาท
(1) รายหัว จํานวน 1,814,400 บาท
(1.1) ระดับอนุบาล จํานวน 289 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี
เป็ นเงิน 491,300 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา จํานวน 479 คนๆ ละ 1,900 บาท/ปี
เป็ นเงิน 910,100 บาท
(1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 118 คนๆ ละ 3,500 บาท/ปี
เป็ นเงิน 413,000 บาท
(2) รายหัวส่วนเพิม (Top Up) จํานวน 118,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 118 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี
เป็ นเงิน 118,000 บาท
13.2) ค่าหนังสือเรียน จํานวน 470,002 บาท
- ระดับอนุ บาล จํานวน 289 คนๆ ละ 200 บาท
เป็ นเงิน 57,800 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 1 จํานวน 81 คนๆ ละ 561 บาท/ปี
เป็ นเงิน 45,441 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 86 คนๆ ละ 605 บาท/ปี
เป็ นเงิน 52,030 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 81 คนๆ ละ 622 บาท/ปี
เป็ นเงิน 50,382 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 4 จํานวน 86 คนๆ ละ 653 บาท/ปี
เป็ นเงิน 56,158 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 73 คนๆ ละ 785 บาท/ปี
เป็ นเงิน 57,305 บาท
- ประถมศึกษาปี ที 6 จํานวน 72 คนๆ ละ 818 บาท/ปี
เป็ นเงิน 58,896 บาท
- มัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 63 คนๆ ละ 705 บาท/ปี
เป็ นเงิน 44,415 บาท
- มัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 55 คนๆ ละ 865 บาท/ปี
เป็ นเงิน 47,575 บาท
13.3) ค่าเครืองอุปกรณ์ การเรียน จํานวน 294,170 บาท
- ระดับอนุ บาล จํานวน 289 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
เป็ นเงิน 57,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 479 คนๆ ละ 390 บาท/ปี
เป็ นเงิน 186,810 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 118 คนๆ ละ 420 บาท/ปี
เป็ นเงิน 49,560 บาท
13.4) ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 312,240 บาท
-ระดับอนุบาล จํานวน 289 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
เป็ นเงิน 86,700 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 479 คนๆ ละ 360 บาท/ปี
เป็ นเงิน 172,440 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 118 คนๆ ละ 450 บาท/ปี
เป็ นเงิน 53,100 บาท
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13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน จํานวน 458,030 บาท
- ระดับอนุ บาล จํานวน 289 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
เป็ นเงิน 124,270 บาท
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 479 คนๆ ละ 480 บาท/ปี
เป็ นเงิน 229,920 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 118 คนๆ ละ 880 บาท/ปี
เป็ นเงิน 103,840 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 3149
ลงวันที 5 มิถุนายน 2558
ปรากฎตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214)
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
เงินประจําตําแหน่ ง
1. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ผูด
้ าํ รงตําแหน่ งระดับ 7 ทีได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนในอัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เพือจ่ายเป็ นค่าเงินเพิมตอบแทนสําหรับตําแหน่ งทีมี
เหตุพเิ ศษของผูป
้ ฏิบ ัติงานด้านสาธารณสุข เดือนละ
1,000 บาท จํานวน 12 เดือน
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม ปกหนังสือ ทําสือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,261,860
2,740,860
2,740,860
759,960

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

1,703,400 บาท

จํานวน

223,500 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,997,000 บาท
1,790,000 บาท
400,000 บาท
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งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
- ค่าจ้างเหมาแรงงานขับรถฉุ กเฉินและให้บริการกูช
้ ีพกูภ
้ ัย
จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานขับรถฉุ กเฉินและให้บริการกูช
้ ีพ
กูภ
้ ัย ตลอดจนจ้างแรงงานทีเกียวข้องในการปฏิบ ัติงานอืนๆ
ในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ นในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
02. โครงการหน่ วยสาธารณสุขเคลือนที เพือคุณภาพชีวต
ิ ประชาชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ เพือออกให้บริการ
ตรวจภาวะเสียงด้านสุขภาพการออกหน่ วยเพือตรวจรักษา
โรคเบืองต้น การให้คาํ แนะนําด้านสุขอนามัยในงานบุญ
ประเพณี ตา่ งๆหรือการออกหน่ วยปฐมพยาบาลในงานต่างๆ
ของชุมชนตลอดจนการจัดซือยาและเวชภัณฑ์ทีจําเป็ น
แก่ประชาชนตําบลบ้านกลางและจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การปฏิบ ัติงานแก่แพทย์ และเจ้าหน้าทีภายนอก
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
03. โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดยการจัดซือวัสดุเคมีควบคุมโรค เช่น
ทรายเคลือบสารเคมี นํายาเคมีกาํ จัดยุง นํามันเชือเพลิง
ผสมในเครืองพ่นยุงแก๊สกระป๋ อง วัสดุอุปกรณ์ ตา่ งๆ
ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก จ้างเหมาแรงงาน
พ่นหมอกควันตลอดจนกิจกรรมรณรงค์กวาดล้าง
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกนํายุงลาย
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
04. โครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารและสะสมอาหาร
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิงแวดล้อม
ในสถานทีจําหน่ ายอาหารและสะสมอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
เพือส่งเสริมและยกระดับให้บริการด้านอาหารและนําให้ถูกสุขลักษณะ
ได้มาตรฐานลดความเสียงจากาการบริโภคอาหารและนําทีไม่สะอาด
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
05. โครงการเฝ้ าระวังคุณภาพนําประปาและตูน
้ ําดืมหยอดเหรียญ
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในฝ้ าระวังคุณภาพนําประปาและตูน
้ ําดืม
หยอดเหรียญโดยการเก็บตัวอย่างนําประปาในหมูบ
่ า้ น
และนําจากตูน
้ ําดืมหยอดเหรียญ เพือส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบ ัติการ และนําผลกลับมาชีแจง
การอบรมให้ความรูแ
้ ก่ประชาชน

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
06. โครงการพัฒนาศ ักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตําบลบ้านกลาง
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการพัฒนาศ ักยภาพระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)โดยการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
กูช
้ ีพ กูภ
้ ัย ในชุมชน จัดซือวัสดุอป
ุ กรณ์ ทีใช้ในการ
ช่วยเหลือผูป
้ ระสบเหตุฟืนคืนชีพหรือประสบภัย ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
07. โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสินยาเสพติด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเพือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนปลอดยาเสพติด โดยบูรณาการหน่ วยงานทุกภาคส่วน
ทีเกียวข้อง รวมทังสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชน
ในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
08. โครงการจัดซือถังขยะเพือบริการชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการจัดซือถังขยะเพือบริการชุมชน
ให้เกิดความสะอาดและเป็ นระเบียบเรียบร้อย โดยการจัดซือถัง
สําหรับรองรับขยะในชุมชน ในการจัดเก็บรวบรวม ขนถ่าย
และนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี การจัดทําสือเพือรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสําคัญในการจัดเก็บขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
09. โครงการจ้างเหมาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย
รวม ตําบลบ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการว่าจ้างออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างระบบบําบัดนําเสียรวมของตําบลบ้านกลาง
ซึงจะได้นําผลการออกแบบรายละเอียดไปจัดทําโครงการ
ขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้างระบบบําบัดนําเสีย
จากหน่ วยงานทีเกียวข้องต่อไป
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
10.โครงการรณรงค์ค ัดแยกขยะเพือการจัดการขยะมูลฝอยทีเหมาะสมตําบล
บ้านกลาง
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรมให้ความรูแ
้ ก่ประชาชน
ในการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกออกเป็ น
ประเภทขยะย่อยสลายได้ ขยะมีพษ
ิ /อันตราย
ขยะรีไซเคิลและขยะทัวไป แล้วนําไปสูร่ ะบบ
การจัดการอย่างถูกวิธี
ปรากฎแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข(00221)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

207,000 บาท
50,000 บาท
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การเข้าเล่มเอกสาร เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่าง ๆ ฯลฯ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วนํา แก้วกาแฟ กระติกนําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ อาทิเช่น
เวชภัณฑ์ นํายาต่าง ๆ ถุงมือ แอลกอฮอล์ ผ้าปิ ดแผล สําลี
เคมีภ ัณฑ์ ฯลฯ
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จุลน
ิ ทรีย์ชีวภาพ
สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย
วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ใบมีดเครืองตัดหญ้า
ฯลฯ เพือใช้ในงานสวนและการปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นกรองแสง
ผงหมึก และผ้าหมึกพิมพ์ แฟลชไดรฟ์สําหรับบันทึกข้อมูล
เม้าส์ แป้ นพิมพ์ การ์ดป้ องกันไวรัส ฯลฯ
ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์การเกษตร
01. ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง
เพือใช้สาํ หรับกําจัดยุงทีเป็ นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
02. ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่ม (ชนิดดูดโคลน)
เพือจัดซือเป็ นเครืองสูบนําแบบจุ่ม (ชนิดดูดโคลน)จํานวน 1 เครือง
เพือใช้ในการสูบนําแบบจุ่มไว้ใช้ในการระบายนําในบึงประดิษฐ์
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
03.ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบมอเตอร์
เพือจัดซือเป็ นเครืองสูบนําแบบมอเตอร์ จํานวน 1 เครือง
เพือใช้ในการสูบนําล้างทําความสะอาดรถขยะ
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารสุข (00221)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

47,000 บาท

รวม
รวม

324,000 บาท
324,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท
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04. ค่าจัดซือเครืองเติมอากาศในนําแบบกังหันตีนํา
เพือจัดซือเครืองเติมอากาศในนําแบบกังหันตีนํา จํานวน 3 เครือง
เพือใช้ในระบบบําบัดนําเสียแบบกึงธรรมชาติในลํานําแม่ตบ
ี
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารสุข (00221)
ครุภ ัณฑ์วท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
01. ค่าจัดซือเตียงเคลือนย้ายผูป
้ ่ วย
เพือจัดซือเตียงเคลือนย้ายผูป
้ ่ วย จํานวน 1 เตียง เพือใช้สาํ หรับ
การเคลือนย้ายผูป
้ ่ วย และสําหรับทีนอนของผูป
้ ่ วยในรถฉุ กเฉิน
(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
02. เครืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดทีปลายนิว
เพือจัดซือเครืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดทีปลายนิว
จํานวน 1 เครือง เพือให้เจ้าหน้าทีกูช
้ ีพเทศบาลตําบลบ้านกลาง
ได้มเี ครืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดทีปลายนิว และประเมิน
ภาวะความเสียงของผูป
้ ่ วยได้ (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั ะ ประกอบด้วย
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
ิ าพืนฐาน
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
ไม่น้อยกว่า
3.0 GHz จํานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็ นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่ วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูภ
่ ายในหน่ วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยูบ
่ น
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่ วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

23,000 บาท
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- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
จํานวน 1 หน่ วย
จํานวน 1 ชุด (ราคาตามมาตรฐาน ICT)
สําหรับใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01. เงินอุดหนุน ศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดลําพูน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ศพส.จ.ลําพูน ตามโครงการ
ทีขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็ นสาธารณประโยชน์
01. เงินอุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ
่ า้ น
จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เพือพัฒนาศ ักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในเรืองต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบืองต้น
ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 12 หมูบ
่ า้ น
หมูบ
่ า้ นละ 15,000 บาท
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่ ง ผูอ
้ าํ นวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูด
้ าํ รงตําแหน่ ง ระดับ 8 ทีได้รบั เงินประจําตําแหน่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าตอบแทน
เป็ นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ ง

จํานวน

50,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

200,000 บาท
200,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

4,526,960
3,132,360
3,132,360
1,152,240

บาท
บาท
บาท
บาท

67,200 บาท
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ได้รบั อยูใ่ นอัตราเดือนละ 5,600 บาท
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของ
กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในภารกิจหน้าที
กองสวัสดิการสังคม เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือ
ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างแผ่นพับ สือประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานประจําศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี
ตําบลบ้านกลาง จํานวน 950,400 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานพีเลียงเด็กและจ้างเหมา
ทําความสะอาด จํานวน 12 คน ๆ ละ 6,600 บาท
จํานวน 12 เดือน ของศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี
- ค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับเด็กในศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี
ตําบลบ้านกลาง จํานวน 79,200 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําอาหารสําหรับเด็กในศูนย์เจริญวัย
เนอร์สเซอรีตําบลบ้านกลาง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 6,600 บาท
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือ
เข้ารับการอบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด
เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีจําเป็ นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของกองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

จํานวน

198,000 บาท

จํานวน

1,614,840 บาท

จํานวน

100,080 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,269,600 บาท
1,109,600 บาท
1,049,600 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่าง ๆ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่าง ๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วนํา แก้วกาแฟ กระติกนําร้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เช่น
แผ่นกรองแสง ผงหมึกและผ้าหมึกพิมพ์ แฟลชไดรฟ์
สําหรับบันทึกข้อมูล เมาส์ แป้ นพิมพ์
การ์ดป้ องกันไวรัส ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
วัสดุการศึกษา
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น
เอกสารการเรียนการสอน ฯลฯ ของศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี
กองสวัสดิการสังคม
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01.ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
จํานวน 1 เครือง พร้อมติดตัง ราคาเครืองละ 44,000 บาท
ของกองสวัสดิการสังคม (ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
02.ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 2 เครือง พร้อมติดตัง ราคาเครืองละ 33,000 บาท
ของกองสวัสดิการสังคม เพือใช้สว่ นของและศูนย์เนอร์สเซอรี
(ราคาตามมาตรฐานครุภ ัณฑ์)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
03.ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง 16 นิว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดหน้ากว้าง 16 นิว
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท ของกองสวัสดิการสังคม
เพือใช้ในส่วนของศูนย์เนอร์สเซอรี (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
04.จัดซือพัดลมติดเพดาน แบบโคจร ขนาด 16 นิว
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพัดลมติดติดเพดาน แบบโคจร
ขนาด 16 นิว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ของ
กองสวัสดิการสังคม เพือใช้ในส่วนของศูนย์เนอร์สเซอรี

รวม
จํานวน

160,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

125,000 บาท
125,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

จํานวน

66,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท
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(ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการพัฒนาศ ักยภาพและคุณภาพชีวต
ิ ผูส
้ ูงอายุในโรงเรียนปัจฉิ
มาลัย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ความรู ้
แก่ผส
ู้ งู อายุในตําบลบ้านกลางให้ได้รบั องค์ความรูร้ อบด้าน
และเหมาะสมตามวัย เช่น ด้านสุชภาพอนามัย
ด้านภูมป
ิ ญ
ั ญาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ด้านอาชีพ
ด้านสังคม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
เงินประจําตําแหน่ ง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนประจําตําแหน่ ง
ผูอ
้ าํ นวยการกองช่าง ผูด
้ าํ รงตําแหน่ งระดับ 8 ทีได้รบั เงิน
ประจําตําแหน่ งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ในอัตราเดือนละ
5,600 บาท และมีสท
ิ ธิได้รบ
ั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ งได้รบั อยูใ่ นอัตราเดือนละ 5,600 บาท
จํานวน 12 เดือน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราว ลูกจ้างประจํากองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม
รวม

500,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,153,620
5,783,620
5,783,620
2,127,020

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

134,400 บาท

จํานวน

769,920 บาท

จํานวน

2,580 บาท

จํานวน

2,422,540 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ สําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบ ัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง
ซึงเป็ นผูแ
้ ทนชุมชนหรือประชาคม ทีได้รบั แต่งตังร่วมเป็ น
คณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง โดยได้รบั ค่าตอบแทน
อัตราคนละไม่เกิน 300 บาท ต่อวัน ตามระเบียบและหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างสูบนํา
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมา ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้ า ค่าจ้างเหมา
ปักเสาพาดสายไฟ ค่าจ้างเหมาวางท่อประปา และอุปกรณ์
ประปาเพิมเติม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการ
อบรมสัมมนา ตามระเบียบทีทางราชการกําหนด เช่น ค่าเบียเลียง
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ทีจําเป็ นในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร
การเข้าเล่มเอกสารประเภทต่างๆ เครืองใช้สาํ นักงานประเภทต่างๆ
ฯลฯ ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้ า เช่น สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า ฟิ วส์
ปลักไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า ฯลฯ เพือใช้ในกิจการของเทศบาล
และชุมชน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

327,160 บาท

รวม
รวม
จํานวน

2,325,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
จํานวน

740,000 บาท
500,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
จํานวน

1,485,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ เช่น
กระดาษชําระ แก้วนํา แก้วกาแฟ ฯลฯ ของกองช่าง
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อนําและ
อุปกรณ์ ประปา เครืองวัดขนาดเล็ก สว่าน ค้อน ไม้ คีม หินคลุก
ดินลูกรัง ทราย หิน ดินดํา ฯลฯ เพือใช้ในกิจการของเทศบาล
และชุมชน ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออะไหล่ชนส่
ิ วนวัสดุอุปกรณ์ ของยานพาหนะ
เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี หัวเทียน ฯลฯ เพือใช้ในกิจการ
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุการเกษตร
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก ฯลฯ เพือใช้ในกิจการของเทศบาล
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สีนํา สีนํามัน
พูก
่ น
ั บอร์ดไม้ไผ่อ ัด โฟม ผ้าเขียนป้ าย ฯลฯ เพือใช้ในกิจการ
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
วัสดุเครืองแต่งกาย
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ
เสือสะท้อนแสง หมวก ฯลฯ สําหรับพนักงานผูป
้ ฏิบตั งิ าน
ของเทศบาล ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
(00241)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เช่น แป้ นพิมพ์
เมาส์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทีมีราคาไม่เกิน 20,000 บาท แผ่นซีดี
แฟลชไดรฟ์ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สาํ นักงาน
01.ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกอย่างหนา
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกอย่างหนา
จํานวน 1,500 ตัวๆ ละ 230.-บาท
(ราคาตามท้องตลาด)เพือใช้งานในศาลาประชาคม
อาคารศูนย์วฒ
ั นธรรม และให้บริการประชาชน
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม

1,045,000 บาท
845,000 บาท

จํานวน

345,000 บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภ ัณฑ์ประเภทต่างๆ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)
ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
เช่น ค่าปรับปรุงอาคาร ค่าปรับปรุงระบบระบายนํา ฯลฯ
(รายจ่ายเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินเกินกว่า
5,000 บาท) ปรากฎตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
งานไฟฟ้ าถนน
งบลงทุน
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณู ปโภค
01. ค่าก่อสร้างเปลียนทิศทางการไหลของนํา บริเวณรางระบายนํา หมูท
่ ี1
บ้านพญาผาบ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเปลียนทิศทางการไหลของนํา
บริเวณรางระบายนําหน้าบ้านครูไวพจน์ ออกมาถึงรางระบายนํา
หน้าโรงแรมแฟนตาซี โดยวางท่อส่งนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร
และท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 90 เมตร
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
02. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 1 บ้านพญาผาบ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
ข้างบ้านนายสุพจน์ เขือนแก้ว ถึง รางระบายนําเดิม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
03. ค่าก่อสร้างปิ ดฝารางระบายนํารูปตัววี หมูท
่ ี 1 บ้านพญาผาบ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างปิ ดฝารางระบายนํารูปต ัววี
กว้าง 1.10 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 136.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
บริเวณบ้านนางดารา บารมี ถึง บ้านลุงทร บุญคุณ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
04. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคาํ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 185.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
บริเวณสามแยกหน้าคุม
้ เทวี ถึง ลําเหมืองสาธารณประโยชน์
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)

จํานวน

500,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

10,237,000 บาท
9,937,000 บาท
9,937,000 บาท

จํานวน

365,000 บาท

จํานวน

135,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท
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งานไฟฟ้ าถนน(00242)
05. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคาํ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
135.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างตังแต่
บ้านนายบุญลพ สารีโนศักดิ ถึง ศาลเจ้าประจําหมูบ
่ า้ น
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
06. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 3 บ้านขีเหล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
495.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างตังแต่สวนนายสุทศั น์
ถึง ถนน คสล. เดิมหลังโรงงานอุตสาหกรรม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
07. ค่าก่อสร้างซุ้มประตูประจําหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี 3 บ้านขีเหล็ก
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างซุ้มประตูประจําหมูบ
่ า้ น
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร
สถานทีก่อสร้างบริเวณปากทางเข้าหมูบ
่ า้ นหน้าวัดขีเหล็ก
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
08. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูที 4 บ้านสันป่ าฝ้ าย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 127.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
381.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้านนายอุดม พรมสนธิ
ถึง บ้านนายเจริญพงษ์ พรมสนธิ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
09. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 4 บ้านสันป่ าฝ้ าย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 19.00 เมตร สถานก่อสร้าง
ทีบริเวณหน้าวัดสันป่ าฝ้ ายเชือมต่อรางระบายนําเดิม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
10. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 4 บ้านสันป่ าฝ้ าย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 32.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
บ้านนายวิชยั นามะยอม ถึง รางระบายนําเดิม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

58,000 บาท

จํานวน

97,000 บาท
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11. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 36.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
บริเวณบ้านนายสันติสข
ุ นักพรต ถึง บ้านนางแสงอิน กันธะสะวะ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
12. ค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา หมูที 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 31.00 เมตร สถานที
ก่อสร้างบริเวณบ้านนายเสาร์ ต๊ะกิดก
ุ ถึง รางระบายนําเดิม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
13. ค่าก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. หมูท
่ ี 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
40.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้านนายมานิตย์ มาแจ่ม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
14. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
บ้านนายซ้อน พงษ์ แจ่ม ถึง บ้านนางไร จําปาโชค
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
15. ค่าก่อสร้างรัวลวดหนามรอบสระนําประจําหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรัวลวดหนามรอบสระนําประจําหมูบ
่ า้ น
จํานวน 5 เส้นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 340.00 เมตร
สถานทีก่อสร้างรอบสระนําประจําหมูบ
่ า้ น
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
16. ค่าวางท่อ คสล. มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
หมูท
่ ี 5 บ้านศรีชุม
เพือจ่ายเป็ นค่าวางท่อ คสล. มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
277.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้านนายนิรุต เรือนเป็ ง
ถึง สวนนายจรัญ กันทาผาบ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

650,000 บาท

44
17. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 6 บ้านสิงห์เคิง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 99.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
บริเวณด้านข้างหอพักร่มเย็น
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
18. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 6 บ้านสิงห์เคิง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 133.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
532.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างตังแต่
บ้านนางบัวจิน หน่ อชาย ถึง หอพักชนิดา
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
19. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 6 บ้านสิงห์เคิง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
ตังแต่บา้ นนายถนอม ข้าวลําพล ถึง บ้านนายสนัน มูลกลาง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
20. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 6 บ้านสิงห์เคิง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร สถานทีก่อสร้าง
บริเวณบ้านนางเงิน แก้วศักดิ ถึง บ้านนายคํา ปัญญาเคิง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
21. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 7 บ้านร่องส้าว
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 188.00 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
752.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายนํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 188.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้าน
นายวชิราวุฒิ กรุณา ถึง บ้านนายสุธี เผือกผาสุข
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
22. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 8 บ้านแม่ยาก
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 137.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
หอพักสร้อยสุดา ถึง รางระบายนําเดิมบ้านนายอนันต์ ปันแจ่ม
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

256,000 บาท

จํานวน

330,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

420,000 บาท
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23. ค่าก่อสร้างซุ้มประตูประจําหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี 9 บ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างซุ้มประตูประจําหมูบ
่ า้ น
ขนาดกว้าง 7.00 - 9.00 เมตร สูง 5.50 เมตร
สถานทีก่อสร้างบริเวณหน้าวัดกูฆ
่ อ
้ งคํา
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
24. ค่าก่อสร้างพนังป้ องกันตลิง คสล. หมูท
่ ี 9 บ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างพนังป้ องกันตลิง คสล.
ขนาดสูง 1.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
50.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณตลิงลํานําแม่ตบ
ี
หลังอาคารอเนกประสงค์
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
25. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 10 บ้านประตูโขง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรยาว 100.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
400.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
สถานทีก่อสร้างบริเวณด้านข้างวัดประตูโขงด้านทิศเหนือ
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
26. ค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด หมูท
่ ี 10 บ้านประตูโขง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด
ขนาดกว้าง 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
0.30 เมตร ยาว 32.00 เมตร สถานทีก่อสร้างตังแต่บริเวณ
มุมรัวโรงเรียนบ้านประตูโขง ถึง สะพานข้ามลํานําร่องส้าว
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
27. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 10 บ้านประตูโขง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
53.25 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณหอพักวาณิชชา
ถึง บ้านนายสุพจน์ พรหมเวียง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
28. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 10 บ้านประตูโขง
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 27.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
67.50 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
บ้านนายติบ ปัญญาพุฒ ถึง บ้านนายสุนทร กล้าแข็ง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

96,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท
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29. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 11 บ้านหอชัย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที 1 กว้าง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 28.00 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
ช่วงที 2 กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ยาว 67.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
286.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายนํา คสล.
รูปตัวยูมฝ
ี าปิ ด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร
ยาว 67.00 เมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้าน
นายทวิน ชิดทองถึง หอพักนางเลือน
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
30. ค่าก่อสร้างรางระบายนําเปิ ดรูปตัววี หมูท
่ ี 11 บ้านหอชัย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างรางระบายนําเปิ ดรูปตัววี
ขนาดปากรางกว้าง 1.00 เมตร ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สถานที
ก่อสร้างบริเวณหอพัก กก. แมนชัน ถึง หอพักวุฒช
ิ ยั
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
31. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 11 บ้านหอชัย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 73.00 เมตรหรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
219.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณ
ร้านผ้าม่านศรีไพร ถึง บ้านนางขียว จันทร์กลาง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
32. ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมูท
่ ี 11 บ้านหอชัย
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
252.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณด้านหลัง
ศูนย์เจริญวัยเทศบาลตําบลบ้านกลาง ถึง บ้านนางสุพน
ิ
สุขเหล็ก พร้อมเสริมผิวถนน คสล.หนา 0.15 เมตร
พืนทีไม่น้อยกว่า 92.00 ตารางเมตร ด้านข้าง
ศูนย์เจริญวัยเทศบาลตําบลบ้านกลาง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี 1 บ้านพญาผาบ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ขนาดกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร
หนา 0.05 เมตร เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
สถานทีก่อสร้างตังแต่สามแยกหน้าอาคารอเนกประสงค์
ถึง ทางหลวงหมายเลข 114
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)

จํานวน

450,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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02. ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต หมูท
่ ี 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคาํ
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
สถานทีก่อสร้างบริเวณทางโค้งหอกระจายข่าว
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
03. ค่าปรับปรุงระบบประปาหมูบ
่ า้ น ปรับปรุงระบบท่อ พีวีซี หมูท
่ ี 4 บ้านสัน
ป่ าฝ้ าย หนองเป็ ด
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงระบบประปาหมูบ
่ า้ น
ปรับปรุงระบบท่อ พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว
ระยะทางรวม 400.00 เมตร ภายในหมูบ
่ า้ นหนองเป็ ด
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
04. ค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ หมูที 8 บ้านแม่ยาก
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ตก
ิ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ยาว 272.00 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
1,088.00 ตารางเมตร สถานทีก่อสร้างบริเวณบ้าน
นายอนันต์ ปันแจ่ม ถึง บ้านนางพัชรินทร์ ตันกลาง
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
05. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมูท
่ ี 12 บ้านแจ่มพัฒนา
เพือจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01.เงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ หมูท
่ ี 9 บ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ ตังแต่บา้ น
นายสีทอน บํารุงแจ่ม ถึง บ้านนายสมศักดิ ดวงแก้วกลาง
(ตามประมาณการของการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัดลําพูน)
ปรากฎตามแผนเคหะและชุมชน(00240)
งานไฟฟ้ าถนน(00242)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 4,614,400 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงาน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เก็บขยะประจํารถหรือค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะมูลฝอย
หรืองานรักษาความสะอาดทีหรือทางสาธารณะ
ปรากฏตามแผนงานเคหะชุมชน(00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

280,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

11,114,400
11,114,400
11,114,400
11,114,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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2. ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะไปบําบัด
จํานวน 6,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนและกําจัดขยะ
เช่น จ้างเหมารถยนต์เพือเก็บขนขยะจากสถานทีพักขยะ
ไปทิงยังบ่อขยะฝังกลบหรือสถานทีกําจัดขยะ รวมทัง
เป็ นค่าจ้างในการกําจัดขยะ รวม 12 เดือน
ปรากฏตามแผนงานเคหะชุมชน(00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล(00244)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการฝึ กอบรมอาชีพตําบลบ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยการดําเนินกิจกรรมฝึ กอบรม
ให้แก่ กลุม
่ สตรีแม่บา้ น และประชาชนผุส
้ นใจ
ให้มค
ี วามรู ้ ความสามารถนําไปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาแรงงานและการว่างงาน
โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุและอุปกรณ์ การฝึ กอบรมตามหลักสูตร
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึ กอบรม ค่าป้ ายโครงการ ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
02. โครงการเฝ้ าระวังการค้ามนุษย์และการป้ องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจกรรมฝึ กอบรม ให้แก่
กลุม
่ ผูน
้ ําหมูบ
่ า้ น กลุม
่ สตรี กลุม
่ อาสาสมัครต่าง ๆ
คณะทํางานศูนย์พฒ
ั นาครอบครัว
เพือให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีความรูแ
้ ละทักษะ
การป้ องกันปัญหาการค้ามนุ ษย์
และการป้ องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็ นค่าเอกสาร ป้ ายโครงการ
วัสดุอุปกรณ์ การฝึ กอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรฝึ กอบรม ฯลฯ
ตามหนังสือสํานักงานกิจการสตรีและสถาบ ันครอบครัว
ที พม 0402/ว3255 ลงวันที 18 มิถุนายน 2553
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
03. โครงการพัฒนาระบบงานคุม
้ ครองเด็กในชุมชน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรมให้ความรูเ้ พือให้ชุมชน
มีการเฝ้ าระวังป้ องกันแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เช่น
เด็กถูกทารุณกรรม เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ฯลฯ
รวมทังการสร้างเครือข่าย คุม
้ ครองเด็กในชุมชน
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
04. โครงการเสริมสร้างความรูต
้ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจกรรมฝึ กอบรม
ศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุม
่ เกษตรกรและประชาชนทีสนใจ
ให้มค
ี วามรูด
้ า้ นการประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรูด
้ า้ นเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรสวนครัว สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพในชีวต
ิ ประจําวันได้
โดยจ่ายเป็ นค่าวัสดุและอุปกรณ์ การฝึ กอบรม

รวม
รวม
รวม

530,000 บาท
530,000 บาท
530,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ป้ ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรฝึ กอบรม
ค่าทีพัก ค่าเบียเลียงค่าอาหารผูเ้ ข้าร่วมฝึ กอบรม ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
05. โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกลุม
่ เยาวชน และให้ความรูเ้ กียวกับการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
06. โครงการจัดทําแผนชุมชน 12 หมูบ
่ า้ น
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจกรรมฝึ กอบรมการจัดทํา
แผนชุมชนและกิจกรรมจัดเวทีประชาคมทบทวนการปรับปรุง
การจัดทําแผนชุมชนของประชาชน 12 หมูบ
่ า้ นในตําบลบ้านกลาง
ให้แก่ผน
ู้ ําหมูบ
่ า้ นและคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น ให้มค
ี วามรูก
้ ารจัดทํา
แผนชุมชน โดยจ่ายเป็ นค่าป้ ายโครงการ วัสดุและอุปกรณ์ การฝี กอบรม
ค่าตอบแทนวิทยากรฝึ กอบรม ค่าอาหารสําหรับผูเ้ ข้าร่วมฝึ กอบรม
ค่าถ่ายเอกสารและจัดทํารูปเล่มแผนชุมชน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
07. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวต
ิ แก่เด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม
ประจําเดือนของสภาเด็กและเยาวชนตําบลบ้านกลาง
เพือเป็ นการพัฒนาศ ักยภาพองค์ความรู้ และสร้างความสามัคคี
ให้แก่กลุม
่ เด็กและเยาวชน ฯลฯ
ปรากฎตาม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
08. โครงการพัฒนาศ ักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ สตรีในโรงเรียน
มัชฌิมาลัย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินกิจกรรมฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน
ให้แก่กลุม
่ สตรีแม่บา้ น ให้ความรูอ
้ ย่างรอบด้านและเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน โดยจ่ายเป็ นค่าป้ ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากรฝึ กอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าห้องพัก ค่าเบียเลียงผูเ้ ข้าร่วม
ศึกษาดูงาน ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบ ัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.โครงการเทศกาลลําไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเทศกาลลําไยผลไม้มหัศจรรย์
เมืองลําพูน เป็ นค่าจ้างเหมาจัดทําขบวนแห่รถประดับลําไย ฯลฯ
ในการร่วมงานเทศกาลลําไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลําพูน ทังนี
เพือเป็ นการส่งเสริมการท่องเทียวของจังหวัดลําพูน
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
02. โครงการวันสําคัญทางศาสนา
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา เช่น
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ การแห่เทียนพรรษา กิจกรรม

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รวม
รวม
รวม

545,000 บาท
365,000 บาท
365,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท
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ไหว้พระฟังเทศน์ ชว่ งเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็ นค่าสนับสนุน
หมูบ
่ า้ นจัดทําขบวน ค่าอาหารว่าง ค่าตกแต่งรถบุษบก
ค่าจตุปจั จัยไทยธรรม ค่าเทียนพรรษา ฯลฯ
ปรากฎตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
03. โครงการสรงนําพระบรมธาตุหริภญ
ุ ชัย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสรงนําพระบรมธาตุหริภญ
ุ ชัย
กิจกรรมเข้าร่วมแห่นําทิพย์ดอยขะม้อ และกิจกรรมสมโภชน์ นําทิพย์
ดอยขะม้อ ร่วมกับจังหวัดลําพูน เช่น ค่าจ้างเหมารถขบวนแห่
ค่าอาหาร ฯลฯ ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
04. โครงการส่งเสริมศิลปการแสดงวัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการส่งเสริมศิลปการแสดงวัฒนธรรม
ตําบลบ้านกลาง ในการจัดกิจกรรมอบรม ฝึ กซ้อมศิลปการแสดง
วัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลียนศิลปการแสดง เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ฝึกสอน ค่าอาหาร ฯลฯ ทังนี
เพือเป็ นการสืบสานศิลปการแสดงวัฒนธรรมตําบลบ้านกลาง
ให้คงอยูส
่ บ
ื ไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
05. โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง เช่น
ค่าดําเนินการประกวดต่างๆ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตกแต่งเวที
ฯลฯ ทังนี เพือเป็ นการส่งเสริม อนุรกั ษ์ สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่
ดีงามของท้องถินสืบไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
06. โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์และรดนําดําหัวผูส
้ งู อายุ
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์
และรดนําดําหัวผูส
้ งู อายุ เช่น ค่าเงินการประกวดต่างๆ
ค่าจ้างเหมาขบวนสรงนําพระพุทธรูป ฯลฯ ปรากฏตาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็ นสาธารณประโยชน์
01. อุดหนุนหน่ วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง
(จัดกิจกรรม) จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนหน่ วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านกลาง
เป็ นค่าจัดกิจกรรมบวชภาคฤดูรอ้ น บวชศีลจาริณี กิจกรรมศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมธรรมะสัญจร ทังนี เพือเป็ นการ
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรูพ
้ ระธรรมคําสอน
มีความประพฤติทถู
ี กต้องตามทํานองคลองธรรม
ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

180,000 บาท
180,000 บาท
180,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชําระหนีเงินต้น
1. เงินชําระหนีเงินกูข
้ องกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
จํานวน 2,683,750 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินชําระหนี กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง (00411)
2. เงินชําระหนีเงินกูข
้ องธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 1,491,800 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินชําระหนีเงินกูข
้ องธนาคารเพือการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
ค่าชําระดอกเบีย
1. เงินชําระดอกเบียเงินกูข
้ องกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
จํานวน 715,950 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินชําระดอกเบียเงินกูก
้ องทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
(ก.ส.ท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
2. เงินชําระดอกเบียเงินกูข
้ องธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินชําระดอกเบียเงินกูข
้ องธนาคารเพือการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
เพือเป็ นประโยชน์ และสวัสดิการตาม พรบ.ประกันสังคม
พ.ศ.2533 ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
เบียยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
เพือจ่ายเป็ นค่าเบียยังชีพสําหรับผูต
้ ด
ิ เชือเอดส์ คนละ 1,000 บาท
โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
คนละ 500 บาท และเทศบาลสมทบอีกคนละ 500 บาท
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
สํารองจ่าย
เพือจ่ายเป็ นเงินสํารองจ่ายสําหรับจ่ายในกรณี ฉุกเฉินหรือ
จําเป็ น กรณี การเกิดเหตุสาธารณภัย หรือไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประเภทใดประเภทหนึง
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1. ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน ประจําปี งบประมาณ 2559 ในการให้ผน
ู้ ําชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานดําเนินกิจกรรม ในการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ ด้านสุขภาพในตําบล ปรากฏตามแผนงานงบกลาง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

12,005,286
12,005,286
12,005,286
4,175,550

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

1,105,950 บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

2,903,566 บาท

จํานวน

950,000 บาท
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(00410) งานงบกลาง (00411)
2. ค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลาง
จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านกลาง ประจําปี งบประมาณ 2559 เพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และเป็ นการสร้างหลักประกันความมันคง
ชุมชนฐานราก เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ในการพัฒนาสูค
่ ณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีดีดว้ ยหลักการออม
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง(00411)
3. ค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจร เพือสนับสนุน
การดําเนินงานของตํารวจจราจร และเป็ นค่าใช้จา่ ยเกียวกับ
การจราจร ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง(00411)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการท้องถิน
(กบท.) ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง(00411)
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญ (ชคบ.)
เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผูร้ บ
ั บํานาญ
ปรากฏตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง(00411)

จํานวน

1,560,220 บาท

จํานวน

30,000 บาท

