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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

อ าเภอบางขนั   จังหวดันครศรีธรรมราช 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  :  ส่วนโยธา 

* * * * * * * * * * * * *  

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้   ทั้งส้ิน   รวม   11,996,100   บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า   ตั้งไว้   รวม      3,401,600      บาท 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว้   588,840      บาท 
  1.1.1   ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  ตั้งไว ้    516,840     บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนกังานส่วนต าบล  ตามต าแหน่งและอตัรา  ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง/ระดับ อตัรา 
คร่ึงปีแรก 
(บาท) 

คร่ึงปีหลงั 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. หวัหนา้ส่วนโยธา 
(นกับริหารงานช่าง ) 

1 85,980 88,140 174,120 

2. นายช่างเขียนแบบ  1 42,600 43,560 86,160 
3. เจา้พนกังานธุรการ 1 43,560 44,520 88,080 
4. เจา้หนา้ท่ีการประปา   1 41,640 42,600 84,240 
5. ช่างโยธา   1 41,640 42,600 84,240 

 รวมทั้งส้ิน 516,840 
 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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  1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  ตั้งไว ้72,000   บาท 
             เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานส่วนต าบล  ตามจ านวนและอตัรา  
ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
คร่ึงปีแรก 
(บาท) 

คร่ึงปีหลงั 
(บาท) 

รวม (บาท) 
(12 เดือน) 

นายช่างเขียนแบบ 1 9,000 9,000 18,000 
เจา้พนกังานธุรการ 1 9,000 9,000 18,000 
เจา้หนา้ท่ีการประปา 1 9,000 9,000 18,000 
ช่างโยธา 1 9,000 9,000 18,000 

รวมทั้งส้ิน 72,000 
 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว้   512,760    บาท 
  1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินเพิ่มท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจา้ง  ตั้งไว ้  512,760    บาท 
            (1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งฯ  ตามต าแหน่งและอตัรา  ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง ประเภท 
อตัราเงินเดือน 
ต่อเดือน  (บาท) 

รวม  (บาท) 

1. ผูช่้วยช่างโยธา พนกังานจา้งตามภารกิจ 6,460 77,520 
2. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ พนกังานจา้งตามภารกิจ 6,710 80,520 
3. พนกังานผลิตน ้าประปา พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 60,960 
4. พนกังานผลิตน ้าประปา พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 60,960 
5. พนกังานผลิตน ้าประปา พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 60,960 
6. พนกังานจดมาตรวดัน ้า พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 60,960 

 รวมทั้งส้ิน 401,880 
 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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            (2)  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวของพนกังานจา้งฯ  ตามต าแหน่งและอตัรา  
ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง ประเภท 
อตัราเงินเดือน 

(บาท) 

เงินเพิม่ค่าครอง
ชีพช่ัวคราว 

ต่อเดือน  (บาท) 
รวม  (บาท) 

1. ผูช่้วยช่างโยธา พนกังานจา้งตามภารกิจ 6,210 1,740 20,880 
2. ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ พนกังานจา้งตามภารกิจ 6,460 1,500 18,000 
3. พนกังานผลิตน ้ าประปา พนกังานจา้งตามภารกิจ 6,460 1,500 18,000 
4. พนกังานผลิตน ้ าประปา พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 1,500 18,000 
5. พนกังานผลิตน ้ าประปา พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 1,500 18,000 
6. พนกังานจดมาตรวดัน ้ า พนกังานจา้งทัว่ไป 5,080 1,500 18,000 

 รวมทั้งส้ิน 110,880 

   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 

 1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   ตั้งไว้   รวม    1,620,000    บาท  แยกเป็น 
  ค่าตอบแทน      ตั้งไว้   215,000   บาท   แยกเป็น 
  1.3.1  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้  20,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  ของพนกังานส่วนต าบล  รวมถึง  
บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร   โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล  ตั้งไว ้  10,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานส่วนต าบล 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.3  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้   20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล  และ
พนกังานจา้งฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.4 ประเภทค่าเช่าบา้น  ตั้งไว ้ 15,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือบา้น ของพนกังานส่วนต าบล 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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  1.3.5 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี) ตั้งไว ้150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวลัประจ าปี) 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 
  ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   860,000    บาท 
  1.3.6   ประเภทรายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว ้  10,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์  แผนงาน  หรือโครงการต่าง ๆ  ของส่วนโยธา  
ใหส้าธารณะชนทราบ  รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการติดตั้ง 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
    1.3.7  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ตั้งไว ้ 800,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม , บ ารุงรักษา , สาธารณูปโภค  เช่น  ถนน  ประปา  ฝาย  เข่ือน  
ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.8  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว ้  50,000  บาท 
   (1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าลงทะเบียน  ค่าเบ้ียเล้ียง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 
  ค่าวสัดุ    ตั้งไว้    545,000    บาท 
  1.3.9  ประเภทวสัดุส านกังาน  ตั้งไว ้  20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังานต่าง ๆ  ของส่วนโยธา  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  
แฟ้ม  ผา้เทป  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.10 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้  35,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ของส่วนโยธา  เช่น  ตลบัหมึก- 
พรินเตอร์  แผน่ดิสก ์ แฮนด์ด้ีไรท ์ ฟิลม์กรองแสง  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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  1.3.11 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ตั้งไว ้ 30,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับการปฏิบติัราชการต่าง ๆ  ของส่วนโยธา 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.12 ประเภทค่าวสัดุปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปา  ตั้งไว ้ 430,000  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุต่าง ๆ  เก่ียวกบับริหารกิจการประปา  เช่น  สารส้ม  คลอรีน   
ปูนขาว   ท่อ PVC   กาว   ขอ้ต่อ PVC  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการพาณชิย์ 
  1.3.13 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ ตั้งไว ้ 10,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือไฟฟ้าและวทิยตุ่าง ๆ   
ของส่วนโยธา  เช่น  สายไฟ ปลัก๊ไฟ  หลอดไฟฟ้า  สวทิช์ไฟ  ไขควงวดัไฟ   คีม  ฯลฯ  รวมถึงค่าจา้งเหมา
บริการติดตั้ง 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.14  ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว ตั้งไว ้  5,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานบา้นงานครัว  ของส่วนโยธา  เช่น  ชอ้น  ถว้ย  จาน 
แกว้น ้า   น ้ายาลา้งจาน   น ้ายาถูพื้น  ไมก้วาด  ไมถู้พื้น  ผา้เช็ดมือ  ไมปั้ดขนไก่  กระติกน ้าร้อน  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.3.15  ประเภทวสัดุก่อสร้าง  ตั้งไว ้ 15,000  บาท    
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือก่อสร้างต่าง ๆ  ของส่วนโยธา  เช่น  พร้า  
จอบ  เสียม  คอ้น  ตะปู   เล่ือย  ใบเล่ือย  ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้   680,000  บาท 
  1.4.1 ค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับกิจการประปา     ตั้งไว ้  680,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับกิจการประปา  ในความรับผดิชอบขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการพาณชิย์ 
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2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไว้  8,594,500  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ์      ตั้งไว้   171,500   บาท 
 2.1.1  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้    18,000   บาท  
  (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท าชั้นวางเอกสาร 2 ชั้น ชนิดติดฝาผนงั ขนาด 0.60 เมตร ยาว 2 เมตร  
ตั้งไว ้15,000  บาท 
  (2) เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น  ตั้งไว ้ 3,000  บาท 
  (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 76 ล าดบัท่ี 5) 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 2.1.2  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  ตั้งไว้  100,000  บาท 
  (1)   ค่าจัดซ้ือสัญญาณไฟกะพริบ   ตั้งไว้   100,000  บาท    
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสัญญาณไฟกะพริบ ใชติ้ดตั้งบนถนนสายหลกัซ่ึงเป็นทางแยกและลด
อุบติัเหตุทางจราจรในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 45 
ล าดบัท่ี 79 ) 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 2.1.3  ครุภัณฑ์โรงงาน  ตั้งไว้  40,000  บาท 
  (1) ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าธูป  DC อนิเวอร์เตอร์  ตั้งไว้  20,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าธูป DC อินเวอร์เตอร์ มีรายละเอียดดงัน้ี  

- แรงดนัไฟฟ้า  220  โวลท ์1 เฟส 
- ความถ่ีไฟฟ้า   50  Hz 
- กระแสไฟฟ้าเช่ือมไม่นอ้ยกวา่  160  แอมป์ 
- ขนาดลวดเช่ือม   1.6 – 3.2  มิลลิเมตร 
- พร้อมอุปกรณ์สายกราวด ์+ คีมจบัสายดิน, สายเช่ือม + คีบจบัลวดเช่ือม, หนา้กาก, 

แปรงเหล็ก + คอ้น 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
  (2) ค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า ชนิดโรตาร่ี  พร้อมอุปกรณ์  ตั้งไว้  15,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นไฟฟ้า ชนิดโรตาร่ี พร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี  

- ก าลงัไฟฟ้าเขา้ 800  วตัต ์ 220 โวลท ์ 1  เฟส 
- ขนาดหวัจบัดอกสวา่น  13  มิลลิเมตร 
- พร้อมอุปกรณ์ดอกสวา่นส าหรับเจาะคอนกรีต เหล็ก ไม ้อยา่งละ 1 ชุด 

   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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  (3) ค่าจัดซ้ือสว่านไขควงไร้สาย  ตั้งไว้  5,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสวา่นไขควงไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี  
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 

 2.1.4  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  10,000  บาท  
  (1) ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็ มีรายละเอียดดงัน้ี  

- เป็นเคร่ืองตดัหญา้แบบสะพายบ่า 
- เคร่ืองยนตข์นาดไม่ต ่ากวา่ 3.5 แรงมา้ 
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่ากวา่ 40.2  CC. 
- พร้อมใบมีด 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 2.1.5  ครุภัณฑ์ส ารวจ  ตั้งไว้  3,500  บาท  
  (1) ค่าจดัซ้ือเทปวดัระยะไฟเบอร์ ขนาดกวา้ง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร ตั้งไว ้3,500 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเทปวดัระยะไฟเบอร์ ขนาดกวา้ง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร มี
รายละเอียดดงัน้ี  
   รายละเอยีดทัว่ไป 
   เป็นเคร่ืองวดัระยะ ใชใ้นงานส ารวจท าแผนท่ีและงานส ารวจเพื่อการก่อสร้างผลิตภณัฑ์
มาตรฐานประเทศเยอรมนั 
   คุณลกัษณะทัว่ไป 
   1. เน้ือเทปเป็นไฟเบอร์ใยแกว้อยา่งดีและเคลือบมนัท่ีผวิ สามารถคงสภาพไดดี้ ไม่ยดื
หรือเสียรูปง่าย ท าใหไ้ม่เกิดความคลาดเคล่ือนเม่ือใชง้าน  
   2. มีความยาว 50 เมตร ความกวา้ง 13 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร  
   3. ใชม้าตราเมตริก มีช่องขีดแบบช่องละ 1 มิลลิเมตร และมีตวัเลขก ากบัทุก 1 เซนติเมตร 
   4. มีตวัเลขแบ่งขีดตวัใหญ่ก ากบัทุก ๆ 10 เซนติเมตร  
   5. ตวัเลขและขีดแบ่งค่า ไม่ลบเลือนง่าย 
   6. มีกล่องพลาสติกส าหรับเก็บเน้ือเทป และมีมือหมุนเทปพร้อมจุดล็อคมือหมุนเม่ือ
ตอ้งการเก็บเทป 
   รายละเอยีดอ่ืน ๆ 

1. มีกล่องส าหรับเก็บมว้นเทป 
2. มีหนงัสือรับรองจากกอง ชัง่ ตวง วดั  

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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         2.2  หมวดทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง    ตั้งไว้   8,423,000   บาท 
  2.2.1 ประเภทถนน    ตั้งไว้  4,045,000  บาท 
   (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ศพด.บา้นบางจนัสี หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นล านาว   ตั้งไว ้ 
500,000 บาท  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกวา่ 223.00 เมตร  
หนาไม่นอ้ยกวา่ 0.15 เมตร  ท าตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมืองและขอ้ก าหนดขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 34 ล าดบัท่ี 2)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (2) โครงการก่อสร้างถนนสายน ้าน่ิง – อ่าวลุงคง หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้450,000 
บาท  ท าตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทและองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวก าหนด 
(แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 38 ล าดบัท่ี 26 ) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (3) โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นน ้าน่ิง หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้550,000 บาท  ท า
ตามแบบมาตรฐานการกรมทางหลวงชนบทและองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาวก าหนด (แผนพฒันา
สามปี 2552 – 2554 หนา้ 37 ล าดบัท่ี 24 ) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (4) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นนายยว้นหว้ยหินเพิง หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นล านาว 
ตั้งไว ้500,000 บาท  ท าตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมืองและขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว  (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 40 ล าดบัท่ี 40)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (5)  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหว้ยคราม หมู่ท่ี 14 ต  าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้500,000 
บาท  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 4.00 เมตร. ยาวไม่นอ้ยกวา่ 223.00 เมตร หนาไม่นอ้ยกวา่ 
0.15 เมตร  ท าตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผงัเมืองและขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 44 ล าดบัท่ี 68)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (6) โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมหว้ยยงิชา้ง หมู่ท่ี 16 ต  าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้432,000 บาท  
ท าตามแบบมาตรฐาน กสช.ท.1-26 ทลค.010101/5 และ กสช.ท.2-26 ทลค. 010101/6 และตามแบบรูป
รายการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว สถานท่ีก่อสร้างถนนสายทุ่งโคกแค – ทุ่งปิดน ้า  
(แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 44 ล าดบัท่ี 71) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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     (7)   โครงการปรับปรุงถนนสายเหนือโตน-ส้านแดง   หมู่ท่ี 6  ตั้งไว ้ 613,000  บาท 
ตามแบบรูปรายการ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว   ถนนกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร
(แผนพฒันาสามปี 2552 -  2554  หนา้  38  ล าดบัท่ี 28 ) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 

(8) โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างท่อเหล่ียมสายบา้นนายค าใส  หมู่ท่ี 13  ตั้งไว ้
500,000  บาท   ท่อเหล่ียมจ านวน  2  ช่อง   (แผนพฒันาสามปี  2552 – 2554  หนา้  42  ล าดบัท่ี  59) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน                                        
  2.2.2 ประเภทประปา    ตั้งไว้  3,878,000  บาท   
   (1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 ต  าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้500,000 บาท  
ท าตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรธรณี และขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว
(แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 49 ล าดบัท่ี 10) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (2) โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 ต  าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้388,000 บาท  ท า
ตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 
หนา้ 49 ล าดบัท่ี 13)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (3)  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 10 ต  าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้490,000 บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 
หนา้ 50 ล าดบัท่ี 16)  
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (4)   โครงการก่อสร้างประปาบา้นบางขนั   หมู่ท่ี 2  ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้ 500,000 บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี  2552 -2554 
หนา้  48  ล าดบัท่ี 3) 
                           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (5)   โครงการขยายเขตประปา   หมู่ท่ี  3  ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้  500,000  บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี  2552 -2554 
หนา้ 48  ล าดบัท่ี  6) 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 

(6) โครงการก่อสร้างประปาพรุพรี  หมู่ท่ี  4  ต าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้ 500,000  บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี  2552 -2554 
หนา้  49  ล าดบัท่ี 7) 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
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   (7)    โครงการขยายเขตประปา  หมู่ท่ี  11  ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้  500,000  บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 
หนา้  50  ล าดบัท่ี  18) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 

(8)   โครงการขยายเขตประปา  หมู่ท่ี  12  ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้ 500,000  บาท 
ท าตามแบบรูปรายการขอ้ก าหนดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว (แผนพฒันาสามปี  2552-2554 
หนา้  50  ล าดบัท่ี  19) 
                 2.2.3  ประเภทสะพาน   ตั้งไว้    500,000   บาท 

(1)   โครงการก่อสร้างฝายน ้าลน้หว้ยโตน  หมู่ท่ี 15  ต าบลบา้นล านาว ตั้งไว ้500,000  บาท 
(แผนพฒันาสามปี  2552 – 2554  หนา้  47  ล าดบัท่ี 15 ) 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
 


