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เทศบาลเมืองบุรีรัมย 
อําเภอเมือง     จังหวัดบุรีรัมย 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน    กองชาง 
------------------------------------------- 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ต้ังไวรวม    33,514,560   บาท 
1. รายจายประจํา    ต้ังไวรวม    24,002,860   บาท    แยกเปน 
 1.1   หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ต้ังไวรวม   5,835,820   บาท 
 1.1.1  เงินเดือน   ต้ังไว   4,317,400   บาท 
 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  4,063,000  บาท  สําหรบัจายเปนเงินเดือนเงิน
ปรับปรงุเงินเดือนประจําปใหกบัพนักงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลวิสามญัในสวนกองชาง จํานวน 12 
อัตรา  ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี   

    * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 780,000 บาท และ งานสวนสาธารณะ  
460,000 บาท)                        

    * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทั่วไปฯ  1,023,000  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  1,800,000  บาท)   
 2) ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ต้ังไว   67,200 บาท สําหรับจายเปนเงิน
ประจําตําแหนงของผูบรหิารสําหรบัพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหารกองชาง ต้ังจายจากรายได ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบรหิารทั่วไป) 
 3) ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ต้ังไว  187,200  บาท   สําหรบัถัวจายเปนเงินคาตอบแทนใน
ลักษณะตาง ๆ   ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด  ประกอบดวย   
 - คาตอบแทนเปนรายเดือน สําหรับพนักงานผูไดรับเงินประจําตําแหนง ต้ังไว 67,200 
บาท สําหรับจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองชางที่ไดรบัเงินประจํา
ตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง และมีสทิธิไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนเทา 
กับอัตราเงินประจําตําแหนงทีไ่ดรบัอยูเดิม ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานบริหารทั่วไป) 
 -  เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ต้ังไว  42,000  บาท  สําหรับเปนเงิน
ประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะสําหรับผูมสีิทธิเบิกไดตามระเบียบ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน) 

 -  เงินคาตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็ม ต้ังไว 60,000 บาท สําหรับเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษเงินเดือนเต็มข้ันใหกับพนักงาน สําหรบัผูมสีิทธิเบิกไดตามระเบียบ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตามแผนงาน
ตาง ๆ ดังน้ี           

      * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 30,000 บาท)                        
      * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  30,000  บาท)   

         - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน  ต้ังไว  18,000  บาท  สําหรับจายเปนเงิน
เพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานในสังกัดสวนงานตาง ๆ ของกองชาง  ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)                

       

     1.1.2  คาจางประจํา   ต้ังไว   1,518,420   บาท   
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 1) ประเภทคาจางลูกจางประจํา   ต้ังไว  1,460,000 บาท   สําหรับจายเปนคาจางและ
เงินปรับปรงุคาจางประจําปใหกบัลกูจางประจําในสวนกองชาง  จํานวน  8  อัตรา  ต้ังจายจากรายได    
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน) 
 2) ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ  ต้ังไว  58,420 บาท   สําหรบัถัวจายเปนคาตอบแทนใน
ลักษณะงานตาง ๆ     ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ดังน้ี 
 -  คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา   ต้ังไว 46,000  บาท  สําหรับจายเปน
คาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูสมควรไดรบัเลื่อนข้ันคาจางแตเปนผูไดรบัคาจางเต็มถึงข้ันสูงสดุตาม
ระเบียบของทางราชการ   ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน)   

   -  เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางลูกจางประจํา  ต้ังไว 12,420  บาท  สําหรับ
จายเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากคาจางของลูกจางประจําที่สมควรไดรับคาจางเต็มถึงข้ันสูงซึ่งมีสิทธิไดรบั
คาตอบแทนเพิม่ข้ึนจากการปรับอัตราคาจางตามระเบยีบของทางราชการ ต้ังจายจากรายได ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟา  ถนน)      

 1.2  หมวดคาจางชั่วคราว   ต้ังไว    4,152,540   บาท   
 1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินทีจ่ายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว   3,388,020  บาท   
สําหรับถัวจายเปนเงินเดือนหรือคาจางและเงินทีจ่ายเพิม่ในลักษณะตาง ๆ  ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบ
กําหนดใหแกพนักงานจาง    จํานวน  43   ตําแหนง  ต้ังจายจากรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี 
  * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 2,047,740 บาท และงาน
สวนสาธารณะ  990,000  บาท)                       
   * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบรหิารทั่วไปฯ  159,480  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  190,800  บาท)  
   -  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง   ต้ังไว  764,520  บาท  สําหรับจาย
เปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวใหพนักงานจางในสงักัดสวนงานตางๆ  ของกองชาง  ต้ังจายจากรายได   
ปรากฏตามแผนงานดังน้ี 
  *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน  463,200  บาท และงาน
สวนสาธารณะ 203,400  บาท)                       
   *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (งานบริหารทั่วไปฯ  61,920  บาท และ
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   36,000   บาท)  

 1.3  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ต้ังไวรวม  11,154,500   บาท    ประกอบดวย 
 1.3.1  คาตอบแทน  ต้ังไว   757,000   บาท 
 1)  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว 140,000  บาท สําหรบั
จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือคาอาหารทําการนอกเวลาใหกับพนักงานเทศบาล 
และลกูจางที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลาราชการ  อันเปนภารกจิหนาที่ของกองชางตาม
ระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ   ดังน้ี   
 *   แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 100,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
10,000 บาท ) 
 *   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทั่วไปฯ  20,000  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  10,000  บาท)   
 2)  ประเภทคาเชาบาน  ต้ังไว   72,000  บาท    สําหรับจายเปนคาเชาบานพนักงาน
เทศบาล ผูมสีิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ  ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตางๆ  ดังน้ี 
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 *   แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟา ถนน 36,000  บาท) 
 *   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  36,000 บาท)   
 3)  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว 185,000 บาท สําหรบัจายเปนเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกบัพนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองชาง    ตามระเบียบของทางราชการ    
ต้ังจายจากรายได    ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
 *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 40,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
15,000  บาท)                       
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  60,000  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  70,000  บาท)                   
 4)  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว 360,000 บาท  สําหรบัจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารกัษาพยาบาลใหกบัพนักงานเทศบาลและลูกจางในสวนกองชาง  ตามระเบียบของทางราชการ   
ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 60,000 บาท และงานสวนสาธารณะ
40,000  บาท) 
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทั่วไปฯ 200,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  60,000  บาท)   

               1.3.2  คาใชสอย   ต้ังไว   4,284,000   บาท 
 1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ต้ังไว  3,314,000  บาท  สําหรบัเปนคาใชจาย
ของลักษณะตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของสวนกองชาง  เชน  คารับวารสาร  คาเขาปกเย็บ
หนังสือ  เขาเลม คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  เชน 
คาธรรมเนียมติดต้ังมเิตอรไฟฟา ประปา คาจางเหมาบริการสวนสาธารณะ คาติดต้ังไฟฟา คาติดต้ังประปา  
ฯลฯ  ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตามแผนงาน     ดังน้ี 

 *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 400,000  บาท และงานสวนสาธารณะ
2,804,000  บาท)                 

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  10,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  100,000  บาท) 
 2)  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ  ต้ังไว  290,000  บาท  
สําหรับจายเปนคาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาทรพัยสินในการควบคุมดูแลรบัผิดชอบของกองชางที่
ชํารุดเสียหายและเสือ่มสภาพ ทั้งในสวนทีเ่ปนครุภัณฑ เชน ยานพาหนะ เครือ่งจกัรกล  เครื่องพิมพดีด   
เครื่องพิมพ แบบแปลน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพวิเตอร ฯลฯ  ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน   ถนน   
สะพาน     อาคารสิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานตางๆ 
ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี 

 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 150,000  บาท และงานสวนสาธารณะ  
20,000  บาท)                 

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (งานบริหารทั่วไปฯ  100,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  20,000  บาท) 

 
 3)  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไว 420,000 บาท   สําหรบัเปน

คาใชจาย   ดังน้ี 
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       - คาใชจายตามโครงการสนับสนุนภารกิจดานผังเมืองรวม 400,000  บาท  สําหรับ
เปนคาใชจายการดําเนินการสํารวจกําหนดแนวเขตผัง,วิเคราะหผงั,ประชุมคณะกรรมการ และอืน่ๆ เชน 
กระดาษไข  กระดาษพิมพ  กระดาษโรเนียว  แฟม  นํ้ายาลบไข  เครื่องเย็บกระดาษ  ไมบรรทัด  เครื่องเขียน
แบบพิมพ ฯลฯ ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน)   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ปรับปรงุสภาพแวดลอม
และพัฒนาภูมทิัศนของบานเมือง) 
      - คาใชจายตามโครงการปรบัปรุงระบบ GIS 20,000  บาท  สําหรับเปนคาใชจายการ
ดําเนินการสํารวจกําหนดแนวเขต และอื่นๆ เชน กระดาษไข  กระดาษพิมพ  กระดาษโรเนียว  แฟม  นํ้ายาลบ
ไข  เครื่องเย็บกระดาษ  ไมบรรทัด  เครื่องเขียนแบบพมิพ ฯลฯ ต้ังจายจากรายได  ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน)   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล ยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ปรบัปรุงสภาพแวดลอมและพฒันาภูมิทัศนของบานเมือง) 
 4)  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
ต้ังไว  260,000  บาท  สําหรับถัวจายเปนคาใชจายตามรายการ    ดังน้ี 
   - สําหรับจายเปนคาเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาลและลูกจางอันเปนภารกิจและหนาที่ของกองชาง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะเดินทาง  
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการ  ต้ังจายจากรายได     ปรากฏตาม
แผนงานตาง ๆ  ดังน้ี   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน  10,000  บาท และงานสวนสาธารณะ 
20,000  บาท)           
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  80,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน 150,000  บาท)    

 1.3.3  คาวัสดุ   ต้ังไว   6,113,500  บาท 
 1)  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  332,500  บาท  สําหรบัเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติงานสํานักงานใชในกิจการกองชาง เชน  กระดาษไข  กระดาษพิมพ  กระดาษโรเนียว  แฟม  นํ้ายาลบไข  
เครื่องเย็บกระดาษ  ไมบรรทัด  ธงชาติ  ตรายาง  เครื่องเขียนแบบพิมพ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี   

 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา ถนน 250,000  บาท  และงานสวนสาธารณะ 
2,500  บาท)                     

 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ 50,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  30,000  บาท) 
 2)  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  1,500,000  บาท  สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณไฟฟาและวิทยุใชในการจัดสถานทีง่านประเพณี  งานพิธี  ซอมแซมไฟฟาสํานักงาน  ซอมไฟฟาตาม
ถนนตรอก  ซอยตางๆ  เชน  จัดซื้อ  หลอดไฟ  โคมไฟ  หมอแปลงไฟฟา  เครื่องมือสําหรับวัดคาตาง ๆ  ทาง
ไฟฟา  ฟวส  สวิตซ  สายไฟ  เบรกเกอร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน   (งานไฟฟา ถนน) 
 3)  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  70,000 บาท  สําหรบัเปนคาจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณงานบานงานครัวตางๆ ใชในการปฏิบัติงานหนวยงานกองชาง  เชน  ปบ แปรง เขง  มีด ถัง แกส  ไม
กวาด แกว ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี   
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 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน  20,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
20,000 บาท)         
 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  20,000  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  10,000  บาท) 
 4)  ประเภทคาวัสดุกอสราง     ต้ังไว    2,050,000   บาท     สําหรับเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการปฏิบัติงานและเพื่อการซอมแซมปรับปรงุบํารงุรักษาทรัพยสิน  ในความดูแลรบัผิดชอบของกอง
ชาง  เชน  อิฐ   หิน  ปูน  ทราย  ไม  เหล็ก  ยางแอสฟลท  ฯลฯ  ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน  สะพาน
สิ่งกอสราง  ตลอดจนวัสดุ    อุปกรณปฏิบัติงาน  เชน  คอน  ตะปู  ชะแลง  สิ่ว  ขวาน  สวาน  ทอนํ้า ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
                           * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน  1,800,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
150,000 บาท)         
 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 100,000  บาท) 

              5)  ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ต้ังไว  480,000 บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณอะไหล ช้ินสวนรถยนตยานพาหนะ เครื่องจกัรกล ตลอดจนอปุกรณเครือ่งมอืเครือ่งใชในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ  ในสังกัดกองชาง  เชน  แบตเตอรี่   ยางรถยนต  จักรยานยนต  หัวเทียน  ลูกปน  ไขควง  
น็อต   สกรู   คีม   แปรง  ประแจ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี   

 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 400,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
20,000  บาท)                     

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  40,000  บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  20,000  บาท) 
 6)  ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  ต้ังไว   840,000  บาท  สําหรับจัดซื้อนํ้ามัน
เช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอลื่นใชกับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจกัรกล เครื่องตัดหญา ฯลฯ   ในความดูแล
รับผิดชอบของกองชาง   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี    
 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน  720,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
20,000 บาท)                     
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ  50,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  50,000 บาท)     
 7)  ประเภทคาวัสดุการเกษตร  ต้ังไว  400,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณดาน
การเกษตร  ใชในการปฏิบัติงานและปรบัปรุงบํารงุรักษางานสวนสาธารณะของเทศบาล  เชน  ซื้อหญา  พันธุ
พืช  ปุย  วัสดุเพาะชํา  ผาใบหรือพลาสติก  จอบ  เสียม  สปงเกอร  บัวรดนํ้า   คราด ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ )   
 8)  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว 195,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ  หรือใชในการจัดสถานที่  จัดงานพิธีการตางๆ  ในสวนที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองชาง เชน ไมอัด สี พูกัน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
ตาง ๆ    ดังน้ี   
 
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 80,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
5,000 บาท)          
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ 70,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  40,000 บาท ) 
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 9)  ประเภทคาวัสดุเครือ่งแตงกาย  ต้ังไว  70,000  บาท   สําหรบัจัดซื้อวัสดุอปุกรณ
เครื่องแตงกายสวมใสในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางสงักัดกองชาง  เชน  หมวก รองเทา  ถุงมือ 
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
      *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา  ถนน 30,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
30,000  บาท)         
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 10,000 บาท) 
 10)  ประเภทคาวัสดุสนาม  ต้ังไว  18,000  บาท   สําหรับจัดซื้อวัสดุสนาม   เชน  เต็นท  
ถุงนอน   เปล  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ  ดังน้ี 
    *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน 8,000 บาท  และงานสวนสาธารณะ 
5,000  บาท)         
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  5,000 บาท) 
 11)  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 150,000  บาท  สําหรบัจัดซื้อวัสดุอปุกรณ  
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรในสวนกองชาง  เชน  โปรแกรมคอมพิวเตอร  แผนบันทึกขอมูล  เครื่องอานขอมลู  
เมาส  คียบอรด กระดาษตอเน่ือง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี   
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบรหิารทั่วไปฯ 100,000 บาท และงาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  50,000 บาท)     
 12)  ประเภทคาวัสดุอื่นๆ ต้ังไว   8,000   บาท   สําหรับจดัซื้ออุปกรณอื่นๆ ที่ไมสามารถ 
จัดเขาประเภทใดประเภทหน่ึงได   เชน   มอเตอรนํ้า มิเตอรไฟฟา หัวเช่ือมแกส วาลว ฯลฯ ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานตาง ๆ ดังน้ี    
  *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟา ถนน  4,000  บาทและงานสวนสาธารณะ  
2,000  บาท)             
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (งานบริหารทั่วไปฯ 2,000  บาท) 

  1.4  หมวดสาธารณูปโภค   ต้ังไวรวม  2,700,000  บาท   
 1)  ประเภทคาไฟฟา  ต้ังไว 2,500,000  บาท  สําหรบัจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะ
กรณีที่มกีารใชไฟฟาสาธารณะเกินกวาปริมาณที่ไดรับโควตาใหใชโดยไมคิดคาใชจายหรือเปนคากระแสไฟฟาที่
ใชจัดงานตางๆ   (ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,924,380 บาท ต้ังจายจากรายได 575,620 บาท)   ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟา ถนน  )             
 2)  ประเภทคานํ้าประปา  ต้ังไว 160,000  บาท  สําหรับจายเปนคานํ้าประปาที่ติดต้ังไว
ในสถานที่หรือกจิการตางๆ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกองชาง เชน นํ้าประปาสวนสาธารณะ โรงจอด
รถยนตกองชาง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน  ดังน้ี 
  *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน  10,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
150,000  บาท)             
   3) ประเภทคาโทรศัพท ต้ังไว 40,000 บาท สาํหรับเปนคาโทรศัพทที่ติดต้ังที่
หองปฏิบัติการกองชางเพื่อติดตอประสานงานในสวนกองชาง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (งานบรหิารทั่วไปฯ) 

  1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ต้ังไวรวม  160,000  บาท   
 1)  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรอืองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน    ต้ังไว 160,000  บาท   สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหกบัหนวยงานของรัฐหรอื
รัฐวิสาหกิจ  ดังน้ี 
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 - เงินอุดหนุนกจิการไฟฟา  130,000  บาท  สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหการไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนคาปรบัปรุงอปุกรณและระบบจําหนายไฟฟา  จําหนายกระแสไฟฟาสาธารณะ  หรือขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล  ตามที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานไฟฟา ถนน) 
 - เงินอุดหนุนกิจการประปา  30,000 บาท  สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนใหการประปา
สวนภูมิภาค  เปนคาปรับปรงุอปุกรณและระบบจําหนายนํ้าประปา  หรือขยายเขตบรกิารนํ้าประปาในเขต
เทศบาล  ตามที่ไดรับมอบหมายจากเทศบาล  ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
ไฟฟา ถนน) 

2.  รายจายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไวรวม   9,511,700   บาท    แยกเปน 
      2.1   หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไวรวม   9,511,700    บาท   ประกอบดวย 
                    2.1.1  คาครุภัณฑ   ต้ังไว  7,827,200   บาท 
 1)  ประเภทคาครุภัณฑงานโยธา  ต้ังไว  535,000  บาท  สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ    
จํานวน  3 รายการ  ประกอบดวย 
         (1) สําหรับจัดซือ้เครือ่งแยกคอนกรีต จํานวน 1 เครือ่ง ขนาดไมนอยกวา 1,500 วัตต 
ชนิดไฟฟา 220 V  จํานวน 1 เครื่อง (เงิน 25,000 บาท) 
         (2) สําหรับจัดซื้อเครื่องตีเสนจราจร ชนิดสีเทอรโมพลาสติก (แบบเครื่องยนต)และ
เครื่องตมสเีทอรโมพลาสติก ชนิดถายความรอนดวยนํ้ามัน ( HOTOIL) 
   2.1 เครื่องตีเสนจราจร ชนิดสีเทอรโมพลาสติก (แบบเครื่องยนต) ประกอบดวย 
        - มีปากไถชนิดดามเด่ียว ขนาด 10,15และ20 เซนติเมตร พรอมปากโรยลูกแกว
สะทอนแสง  
        - กลองบรรจุลกูแกวสะทอนแสง บรรจุได 13 กิโลกรัม  
            - ถังบรรจุสีมีความจุ 100 กิโลกรมั ภายในถังมีใบพัดกวนสี  
        - ขับเคลื่อนดวยระบบไฮดรอลิก เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ 5.5 แรงมา  
        - รถตีเสนจราจร และอปุกรณเคลือบดวยสีชนิดทนความรอน  
   2.2 เครื่องตมสีเทอรโมพลาสติก ชนิดถายความรอนดวยนํ้ามัน ( HOTOIL) 
        - ถังบรรจุได 200 กิโลกรัม 
        - ชนิดเตาคู  
                  - เครื่องยนตดีเซลในการขับเคลือ่น ขนาด  10 แรงมา 
         - ภายในเตามีใบพัดกวนสี ขับเคลื่อนดวยระบบเฟอง 
         - ถังแกส LPG ขนาด 48 กก. (ใหความรอน) 
         - อุปกรณเคลือบดวยสีชนิดทนความรอน  
       จํานวน 2 รายการ  (เงิน 500,000 บาท) 
      (3) สําหรบัจัดซื้อรถเข็นกระบะ 2 ลอ  จํานวน 5 คัน (เงิน 10,000 บาท)  
 ทั้ง 3 รายการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งาน
ไฟฟา ถนน)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน) 

 2)  ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน  ต้ังไว  85,000  บาท  สําหรบัจัดซือ้ครุภัณฑ    
จํานวน  2 รายการ  ประกอบดวย 
    (1) สําหรับจัดซื้อโตะพับขาว ขนาด 0.75+1.80 เมตร จํานวน30 ตัว (เงิน75,000 บาท) 
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                            (2) สําหรับจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน  2  ตู  (เงิน  10,000  บาท) 
                           ทั้ง   2  รายการ    ต้ังจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน           
(งานไฟฟา ถนน)   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน) 
 3) ประเภทคาครุภัณฑคอมพิวเตอร  ต้ังไว  115,200  บาท  สําหรับจัดซือ้ครุภัณฑ    
จํานวน  2 รายการ  ประกอบดวย 
                           (1.1) สําหรบัจัดซือ้เครือ่งปริ้นเลเซอร  แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) มีความละเอียด
ในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที มีความเร็วในการพมิพรางสีไมนอยกวา 20 หนา
ตอนาที มี Interface แบบ 1x Parallel หรอื 1x USB 2.0 หรอืดีกวา สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legalและ 
Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน จํานวน 1 เครื่อง  (เงิน 8,400 บาท)  
   (1.2) สําหรบัจัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร/ชนิดLED ขาวดํา(18หนา/นาที)  มีความละเอียดใน
การพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที มีหนวยความจํา( 
Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกวา สามารถ
ใชไดกับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน จํานวน 2 เครื่อง  (เงิน 
16,800 บาท)  
                           (2) สําหรบัจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง (90,000 บาท) ประกอบดวย 
  - จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 20 น้ิว รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไมนอยกวา 1,600 x 900 Pixel มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz จํานวน 2 เครื่อง 
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 
MHz  จํานวน 1 หนวย  มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที่มหีนวยความจําขนาดไม
นอยกวา 512 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4GB มีหนวยเก็บ
ขอมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  จํานวน 1 หนวย มี DVD-RW หรือ
ดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเช่ือมตอระบบเครอืขาย แบบ10/100/1,000 Mbps จํานวน 2 เครื่อง 
  - เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, CopierและScanner ภายในเครื่องเด่ียวกัน ใชเทคโนโลยีแบบพนหมกึ(inkjet) มีความละเอียด
ในการพิมพไมนอยกวา 4,800 x 1,200 dpi มีความในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มีความเร็วในการ
พิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา) ได มีความละเอียดในกา
รสแกกนสงูสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) สามารถ
ถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา สามารถทําสําเนาไดสงูสุด 99 สําเนา  สามารถยอและขยายได 25 ถึง400 
เปอรเซ็นต  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
จํานวน 2 เครื่อง 
  - เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที พรอมโตะเกาอีใ้ชสําหรบัวางคอมพิวเตอร  จํานวน 2 เครื่อง    
 ทั้ง 2 รายการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมฯ   (งาน
บรหิารทั่วไปและงานกอสราง ฯ)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน) 

                    4) ประเภทคาครุภัณฑการเกษตร  ต้ังไว 215,000 บาท สําหรบัจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 6 
รายการ  ประกอบดวย 
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                              (1) สําหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพายขอแข็ง   เครื่องยนต  ขนาด 26  CC  
2 จังหวะ ชุด  CARBURETOR  ระบบ  PIAPHRAGMTYPE    ชุดสตารท  RECOIL  STARTER  (STD)    
ขนาดเครื่องยนต  ความยาว  1.735  (mm)    ความกวาง 550 (mm)  ความสูง  370 (mm)    นํ้าหนัก 
5,100  (g)  ชุดเฟอง  ขนาด Ø  24 (mm) รอบอัตราเรงเต็มที  12,000 รอบ (rpm) จํานวน 6  เครื่อง            
(เงิน  48,000 บาท)  
              (2) สําหรบัจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอเข็น 2 ลอ เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 5 
แรงมา ขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ ประมาณ 26 น้ิว รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 20 น้ิว ความจุถัง
นํ้ามันเครื่องยนต ไมนอยกวา 1.5 ลิตร  จํานวน 2 ตัว (เงิน 20,000 บาท) 
           (3) สําหรบัจัดซื้อเลื่อยโซ เครื่องยนต 2 จังหวะ บารมาตรฐาน 300 มม. (12 น้ิว) 
ขนาดใบเลื่อยโซ 3/8 น้ิว เครื่องยนต 1.5 กิโลวัตต เทากับ 2.00 แรงมา ความจุถังนํ้ามัน 0.48 ลิตร   จํานวน  
1 เครื่อง (เงิน 18,000 บาท) 
   (3.1) สําหรับจัดซื้อเลือ่ยโซ ขนาด 1,450 วัตต  1.9 แรงมา (แบบไฟฟา) ความเร็วใบ
เลื่อยโซ นาที 800 ม (2,620 ฟุต) ความยาวใบเลื่อย 300 มม. (12 น้ิว) ขนาดใบเลื่อยโซ 3/8 น้ิว สายไฟฟายาว 
5 เมตร  จํานวน  1 เครื่อง (เงิน 18,000 บาท) 
           (4) สําหรบัจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าบอนํ้าต้ืน ปมหอยโขง ขนาด 1 น้ิว  1 แรงมา 22 V สง
นํ้าไดไมนอยกวา 40 เมตรได  ดูดนํ้าไมนอยกวา 50 ลิตร/นาที  จํานวน 10 ตัว (เงิน 45,000 บาท) 
           (5) สําหรบัจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าบอนํ้าต้ืน แบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซินขนาด 5 
แรงมา  ขนาดทอสงไมนอยกวา 3 น้ิว ปริมาณนํ้าที่สูบไดไมนอยกวา 1,100 ลิตรตอนาที สงนํ้าไดสงูไมตํ่ากวา 9 
เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต  อุปกรณประกอบของเครือ่งสูบนํ้าและของเครื่องยนต ตองมีครบชุดพรอมที่จะใช
งานได จํานวน 2 เครื่อง  (เงิน 32,000 บาท) 
   (6) สําหรับจัดซื้อเครื่องปมนํ้าแบบจุม ขนาดสง 2 น้ิว 1 แรงมา แบบมสีวิทยลกูลอย 
220 V ดูดนํ้า 500ลิตร/นาที  จํานวน 4 ตัว (เงิน 34,000 บาท) 
   ทั้ง 6 รายการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   
(งานสวนสาธารณะ)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง  การบรหิารและการ
บริการประชาชน) 
      5) ประเภทคาครุภัณฑยานพาหนะ  ต้ังไว 6,545,000 บาท สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 
3 รายการ  ประกอบดวย 
         (1) สําหรับจัดซือ้รถขุดตักหนาหลงั (BACKHOLE LOADER) ชนิดลอยาง ขับเคลือ่น 4 
ลอ ขนาดลอเทากันทัง้ 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 4 สูบ ระบายความรอนดวยนํ้า กําลังแรงมา
สูงสุดไมนอยกวา  110 แรงมา ประกอบดวยอุปกรณตักหนา (LOADER) แขนไฮครอลิค ติดต้ังอยูดานหนารถ
และอุปกรณขุดหลัง (BACKHOLE) ติดต้ังอยูดานทายรถ อุปกรณขุดหลงัเปนชนิดเลื่อนทํางานซาย-ขวาได 
(SIDESHIFT) การตัดและการขุดควบคุมการทํางานดวยระบบไฮดรอลิค บุงกี๋ตักหนามีขนาดความจุไมนอยกวา 
1.15 ลูกบาศกเมตร บุงกี๋ขุดหลังมีขนาดความจุไมนอยกวา 0.24 ลูกบาศกเมตร ติดต้ังสญัญาณไฟฉุกเฉิน
หมุนรอบตัวติดต้ังบนหัวเกง เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน จํานวน  1 คัน (เงิน 4,500,000 บาท)  
        (2) สําหรับจัดซื้อรถกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 
120 แรงมา ตอนทายหลงัเกงติดติดต้ังชุด กระเชาซอมไฟฟา สามารถยกสูงจากพื้นดินไดไมนอยกวา 10 เมตร 
ทํางานดวยระบบไฮครอลิค แขนบูมสามารถยกกระเชาปฏิบติังาน ในแนวราบและแนวต้ังได ชุดควบคุมการ
ทํางาน สามารถทํางานดวยระดับไฮครอลิค มีชุดควบคุมการทํางาน 2 ชุด คือ ติดต้ังที่ฐานกระเชา 1 ชุด และ
ติดต้ังอยูบนกระเชา 1 ชุด ผลิตจากโรงงานที่ไดรบัการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. เปนของใหม
ไมเคยใชงานมากอน จํานวน 1 คัน (เงิน 2,000,000 บาท) 
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        (3) สําหรับจัดซื้อรถจักรยานยนต เครือ่งยนต 110  CC  ขนาด 4 จังหวะ สูบเด่ียวระบาย
ความรอนดวยอากาศ เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน  จํานวน 1 คัน (เงิน 45,000 บาท) 
 ทั้ง 3 รายการ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งาน
ไฟฟา ถนน)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน) 
              6) ประเภทคาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว 32,000  บาท  สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ   
จํานวน  1 รายการ  ประกอบดวย 
 (1) สําหรับจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลาน
พิกเซล กลองคอมแพค ความละเอียดทีก่ําหนดเปนความละเอียดทีเ่ซ็นเซอรภาพ มีระบบแฟลช สามารถถอด
เปลี่ยนนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรอืเมื่อตองการเปลี่ยน สามารถโอนถายขอมลูจากกลอง
ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรได มกีระเปาบรรจกุลอง จํานวน 2 เครื่อง (เงิน 32,000 บาท) ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟาฯ และงาน
กอสรางฯ)  (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน) 
                        7)  ประเภทคาครุภัณฑอ่ืน ๆ  ต้ังไว  300,000  บาท  สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ   จํานวน  1 
รายการ  ประกอบดวย 
 (1) สําหรับจัดซื้อเต็นทผาใบ ขนาด 5 x 8 เมตร พรอมโครงเหล็ก ผาใบอยางหนา แบบจั่ว 
สกรีนช่ือและตราเทศบาล จํานวน 12 หลัง  (เงิน 300,000  บาท)  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟา ถนน)   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพฒันา
โครงสรางพื้นฐาน) 
 2.1.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  1,684,500 บาท 
  1)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้าและบอพกัถนนธานี ซอยขาง
บานเลขที่ 48/6 (รานบุรรีัมยคาเหล็ก) ชุมชนหนองปรือ  ต้ังไว  835,000  บาท  สําหรับเปนคากอสรางถนน
ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 – 4.00 เมตร ยาวประมาณ  206 เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  746  
ตารางเมตร ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  ความยาวทอระบายนํ้า  179  เมตร บอพัก  27  บอ 

  2)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้าและบอพกัซอยขางรานบรุีรมัยยนตร
การ (ชุมชน บ.ข.ส.)  ต้ังไว 295,000  บาท  สําหรับเปนคากอสรางถนนค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางฉลี่ย  
4.00 เมตร ยาวประมาณ  73 เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  281  ตารางเมตร ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  

ความยาวทอระบายนํ้า  65  เมตร บอพัก  8  บอ 
  3)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. เช่ือมซอยสันติสุข 1 ถึงซอยสันติสุข 2  ต้ังไว  128,500               
บาท  สําหรับเปนคากอสรางถนนค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 5.90 เมตร ยาวประมาณ  40.90 เมตร
หรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  235  ตารางเมตร  
  4)  คากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้าและบอพกัถนนขางบานเลขที่ 
224/14 ไปทางทิศตะวันออก (ชุมชนหลงัศาล)  ต้ังไว  426,000  บาท  สําหรับเปนคากอสรางถนนค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กวาง 3.80 – 5.00 เมตร ยาวประมาณ   86.50 เมตรหรือคิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  370  ตาราง
เมตร ทอระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  ความยาวทอระบายนํ้า  75  เมตร บอพัก  12  บอ 

 ทั้ง   4  รายการ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน    (งานไฟฟา ถนน)   (โครงการตามแผนพฒันาเทศบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน) 

 
---------------------------------------------- 


