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  (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

180,000

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (กองช่ำง)

        ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบด าเนินงาน 1,495,600

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประเภท ค่าเชา่บ้าน 105,600

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน, ค่ำเช่ำซ้ือ, ค่ำผ่อนช ำระเงินกู้  ให้แก่พนักงำนเทศบำล

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง,คณะกรรมกำร

   ตรวจงำนจ้ำง, ผู้ควบคุมงำนและคณะกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังตำม

   ข้อระเบียบกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง(กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

60,000

หมวด ค่าตอบแทน 135,600

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.             30,000

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง)

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 194,300

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  (กองช่ำง)

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงและหัวหน้ำฝ่ำยฯ

งบบุคลากร 1,547,100

หมวด เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,547,100

ประเภท เงินเดือนพนักงำน 1,112,800

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนเทศบำล

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ (กองช่ำง)

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 3,147,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ 2561

เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอเมอืงจังหวัดนครราชสีมา
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 - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ  ต้ังไว้    60,000 บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง
   เช่น รถจักรยำนยนต์ รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ฯลฯ เป็นต้น (กองช่ำง)

   ค่ำธรรมเนียม ต่ำงๆ เป็นต้น ของพนักงำนเทศบำล,  และพนักงำนจ้ำงฯ  (กองช่ำง)
   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 480,000
 - ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะประจ ำหมู่บ้ำน  ต้ังไว้  20,000  บำท

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ฝำปิดบ่อพัก,  ถนนหินคลุก,  ถนนลำดยำง,  ถนน คสล.  ฯลฯ   เป็นต้น (กองช่ำง)

   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ 60,000

    เช่น ค่ำเบีย้เล้ียง, ค่ำพำหนะ, ค่ำทีพ่ัก ฯลฯ  ของพนักงำนเทศบำล,
    ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ทีไ่ด้รับอนุญำตให้เดินทำงไปรำชกำร (กองช่ำง)
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ หลักสูตรต่ำง ๆ เช่น ค่ำลงทะเบียนและ

   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณประจ ำหมู่บ้ำนของต ำบลตลำด (กองช่ำง)

 - ค่ำซ่อมแซมพัสดุของเทศบำลต ำบลตลำด ต้ังไว้  400,000 .- บำท
   เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมพัสดุของเทศบำลต ำบลตลำด เช่น รำงระบำยน้ ำ,

   คนงำนทัว่ไป,จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร, ล้ำงท่อหรือรำงระบำยน้ ำ, ลอกผักตบชวำ,

 - ค่ำธรรมเนียมในกำรรังวัดทีดิ่น  ต้ังไว้  50,000.-บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม
    ในกำรรังวัดทีดิ่นฯลฯ เป็นต้นภำยในต ำบลตลำด (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
90,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000

   (กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

   ออกแบบงำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนหรืองำนอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้องและอยู่ในควำม 

   ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ, ป้ำยประชำสัมพันธ,์ ป้ำยก ำหนดน้ ำหนักรถบรรทุก,
   รวมทัง้เคร่ืองหมำยจรำจรและอ ำนวยควำมปลอดภัย, ฯลฯ เป็นต้น

 - ค่ำส ำรวจออกแบบ,ประมำณรำคำ ต้ังไว้   30,000.-บำท  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ

   รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลตลำด  (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  

หมวด ค่าใชส้อย 950,000

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 380,000

 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ต้ังไว้  300,000.-บำท  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำ
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เครื่องตดัคอนกรีต  จ านวน บาท
 

เครื่องสกัดคอนกรีต  จ านวน บาท

10,000
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะหมู่บ้ำน/ชุมชน ของต ำบลตลำด (กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

งบลงทุน 104,900
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 104,900

ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ประปำ  ฯลฯ  เป็นต้น  (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

  ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 72,100

 - เคร่ืองยนต์เบนซิน ก ำลังไม่น้อยกว่ำ  13 แรงม้ำ
   รำคำตำมท้องตลำด  (กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
   (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 33 ข้อ 169)

30,000

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ืออิฐ, หิน, ปูน, ทรำย, กระเบือ้ง, เสียม,จอบ, ส่ิว, ขวำน,

ประเภท วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น

รำชกำรทีเ่ข้ำด ำเนินกำรปรับปรุงถนนหรือซ่อมแซมภำยในพืน้ทีข่องเทศบำลต ำบลตลำด ให้มีสภำพดี
ฯลฯ เป็นต้น (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

10,000

70,000
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ ำมันเบนซิน, น้ ำมันดีเซล, น้ ำมันหล่อล่ืน, และส ำหรับหน่วยงำน

ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ 20,000

   เส้ือสะท้อนแสง  ฯลฯ เป็นต้น (กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำกระดำษ,  สมุด, ปำกกำ, บัญชีแบบพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ เป็นต้น  (กองช่ำง)
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

ประเภท วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 150,000

   รำคำตำมท้องตลำด (กองช่ำง)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

32,100
 - มีก ำลังไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ  1510 W

  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 33  ข้อ  174)

ประเภท ค่ำไฟฟ้ำ

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ ,เม้ำท,์  แผ่นกรองแสง,

ประเภท วัสดอ่ืุน ๆ 30,000

   ตลับหมึก,  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ฯลฯ  เป็นต้น
   (กองช่ำง)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือแผ่นป้ำยงำนจรำจร, แผงกั้นเหล็ก, กระจกโค้ง, กรวยจรำจร, ไฟวับวำบ

ประเภท วัสดกุ่อสร้าง 100,000

หมวด ค่าวัสดุ 400,000
ประเภท วัสดสุ านักงาน 30,000

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ้ือสำยไฟฟ้ำ, หลอดไฟ, ปล๊ักไฟ, ขำต้ังล ำโพง, แผงบังคับทำงไฟ, กิ่งโฟมไฟฟ้ำ,
เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้ำ, เคร่ืองสัญญำณเตือนภัย ฯลฯ เป็นต้น (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
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รวม  บาท
เลื่อยยนตไ์ฟฟ้า  จ านวน บาท

 จ านวน บาท
 จ านวน บาท

 

จ านวน          2,800 บาท

   รำคำตำมท้องตลำด   (กองช่ำง)   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้
  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 36  ข้อ 191)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32,800

  800 VA   (480 Watts ) รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

  (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ  33  ข้อ 171)

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ

   รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้

                        (ตำมแผนพัฒนำส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ   33  ข้อ 170)

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  VA

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

   จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง,  มีแป้นพิมพ์และเมำส์

      ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
 - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB

 - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ

   19 นิ้ว   จ ำนวน 1 หน่วย

   2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics
      Processing Unit ทีส่ำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
   3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ทีม่ี

   1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB

 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย
   หรือชนิด Sotld State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 240 GE  จ ำนวน 1 หน่วย

 - เพือ่เป็นค่ำจัดซ้ือเล่ือยยนต์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง

10,000
  ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน 10,000
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   มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
 - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB
   โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)

                    - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่2
      (จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)   จ ำนวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 30,000.-บำท

                   คุณลักษณะพ้ืนฐาน

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000



 
-

 
-

 -

(ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561 - 2564 และฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1)        
- อุดหนุนส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค       รวม  313,560 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
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ประจ าปีงบประมาณ 2561
เทศบาลต าบลตลาด

อ าเภอ เมอืงนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561 – 2564 และฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1)        (ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561 - 2564 และฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1)        
- อุดหนุนส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค       รวม  313,560 บำทอุดหนุนส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำค       รวม  313,560 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ของหมู่ที ่1 – 8            เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ของหมู่ที ่1 – 8            
             ภำยในต ำบลตลำด  ฯลฯ เป็นต้น  (กองช่ำง) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(ตำมแผนพัฒนำสำมป ีพ.ศ. 2561 – 2564 และฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1)        

อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค       รวม    460,000    บำท
- อุดหนุนส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค        รวม    460,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหรือ ติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ของหมู่ที ่1 - 8  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำหรือ ติดต้ังโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง 
ของหมู่ที ่1 - 8  ภำยในต ำบลตลำด  ฯลฯ เป็นต้น  (กองช่ำง)  

เงินอุดหนุน          รวม   773,560  บาท
บ
า

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ านวน  773,560  บาท
บ
ำ

หรือมีพืน้ทีผิ่วจรำจรไม่น้อยกว่ำ  992   ตำรำงเมตร  และไหล่ทำง
                หินคลุกทัง้ 2 ข้ำง ๆ ละ 0.50 เมตร  หรือพืน้ทีห่ินคลุกไม่น้อยกว่ำ
248 ตำรำงเมตร พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์
                ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด  (กองช่ำง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ  14  ข้อ 45  )     
          งบเงินอุดหนุน          รวม   773,560  บาท

บ
า

บ
ำซอยหนองหอยสำมัคคี 1

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  หมู่ที ่6 บ้ำนรำษฎร์ประสงค์ 
                ต ำบลตลำด ขนำดกว้ำง  4 เมตร ยำว 248 เมตร หนำ 0.15  เมตร              
                

ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนรำษฎร์ประสงค์ ชุมชนเพชรลดำ จ ำนวน   596,000    บำท

บ
า

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม      596,000    บาท
บ
า

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 1,369,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็

แผนงานเคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน รวม    1,369,560    บาท

บ
า

งบลงทุน รวม      596,000    บาท



 
-

 
-

 
-

อ าเภอเมอืงจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลต าบลตลาด

ประจ าปีงบประมาณ 2561

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน้ 4,249,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน็
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(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 14   ข้อ 42  )    
          

บ้ำนรำษฎร์ประสงค์    ชุมชนสุขสบำย    วำงท่อระบำยน้ ำขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.60 เมตร  ยำว 241 เมตร  พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ขนำดกว้ำง เส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.60 เมตร   ยำว 241 เมตร   พร้อมบ่อพักค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 1.00  เมตร  ยำว 1.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ำย             
โครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง)

ต ำบลตลำด  วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร  
ยำว 295  เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 1.00  เมตร  
ลึก 1.40 เมตร  พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ ทต.
ตลำดก ำหนด (กองช่ำง)ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง)    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป     (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 14   ข้อ 44             

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่7  บ้านหนองตะคลอง ชมุชนร่วมใจพัฒนา จ านวน 801,000 บาท บ
าริมถนนลาดยาง บ้านหนองตะคลอง (ฝ่ังซ้าย)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล. หมู่ที ่7 บ้ำนหนองตะคลอง  

ต้ังจ่ำยจำกจำกเงินรำยได้  

จ านวน  652,000  บาท บ
าเส้นหน้าสถานีต ารวจชมุชน - โรงงานอดลุย์ไทย(ชว่งที ่1)

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล. หมู่ที ่6  ต ำบลตลำด
    

ต ำบลตลำด  วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง  0.60 เมตร  
ยำว 50 เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 1.00 เมตร
ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ 
ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
                           (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 14 ข้อ 
43)       ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที ่6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชมุชนสุขสบาย

ก่อสรา้งท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 บา้นตลาด ชุมชนตลาดราษฎรส์ามัคคี จ านวน 148,000  บาท บ
าสามคัคี จากบ้านสัสดไีปถนนสายหลักบ้านตลาด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.  หมู่ที ่3  บ้ำนตลำด  

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม       4,249,000  บาท
บ
า

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม       4,249,000  บาท

บ
า

งบลงทุน รวม       4,249,000  บาท
บ
า



 
-

 
-

 
-

 
-
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ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    
        ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 15   ข้อ 47 )       
                  


เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  หมู่ที ่8 บ้ำนบุพัฒนำ                 
ต ำบลตลำด รำงระบำยน้ ำขนำดกว้ำง 0.50  เมตร ยำว 140  เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 1.00 เมตร  
ลึก 1.40 เมตร พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 14 ข้อ 46)               

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตวัยู หมู่ที ่8 บ้านบุพัฒนา จ านวน 358,000 บาท บ
าชมุชนปูต่าร่วมใจพัฒนา ซอยปูต่าพัฒนา 2

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.หมู่ที ่8 บ้ำนบุพัฒนำ ต ำบลตลำด  
รำงระบำยน้ ำขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.50 เมตร  ยำว 360  เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร  ยำว 1.00 เมตร  ลึก 1.40 เมตรพร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง)            

ประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกจำกเงินรำยได้    
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564  ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1   (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1 หน้ำ 13 ข้อ 39)               

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที ่8 บ้านบุพัฒนา ชมุชนมอรังสูง จ านวน 970,000 บาท บ
าเพชรลดา 1 ซอย 1

ชมุชนประชารัฐพัฒนา
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. หมู่ที ่2 บ้ำนบ ุต ำบลตลำด        
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 197 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ขนำดกว้ำง  
1.00 เมตร ยำว 1.00 เมตร ลึก 1.40 เมตร  พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย

พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ ์ตำมแบบ ทต.ตลำดก ำหนด
(กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกจำกเงินรำยได้ 
(ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  (ตำมแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561 – 2564   ฉบับเพิม่เติมคร้ังที ่1  หน้ำ 15   ข้อ 48  )               

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย กศน.บ้านบ(ุฝ่ังซ้าย) หมู่ที ่2 บ้านบุ ชมุชน
ประชารัฐพัฒนา

จ านวน 500,000 บาท บ
า

ชมุชนประชารัฐพัฒนา
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ คสล.หมู่ที ่2 บ้ำนบ ุต ำบลตลำด  
วำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร ยำว 240 เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนำดกว้ำง 1.00 เมตร ยำว 1.00  เมตร  ลึก 1.40 เมตร 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ซอยประชารัฐ 14 หมู่ที ่2 บ้านบุ จ านวน 820,000  บาท บ
า
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ครุภณัฑก่์อสร้าง+ครุภณัฑย์า่นพาหนะและขนส่ง+ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



   รำคำตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้










