- 115 -

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

4,347,400 บาท

รวม
รวม
จำนวน

3,034,300 บาท
3,034,300 บาท
1,762,500 บำท

จำนวน

1,121,400 บำท

จำนวน

150,400.00 บำท

งบดาเนินการ

รวม

ค่าตอบแทน

รวม

1,206,600 บาท
40,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

รวม

810,600 บาท

จำนวน

500,000 บำท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน
เพือ่ จ่ำยให้พนักงำนเทศบำล 6 อัตรำ แยกเป็น เงินเดือนพนักงำน
ประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยให้พนักงำนจ้ำงทีม่ ำปฏิบัติงำนตำมควำมจำเป็นและตำมกรอบ
อัตรำกำลังตำแหน่งพนักงำนจ้ำง
เงินเพิม่ ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ กำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนเทศบำลและ
ลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรับวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำ
ระวำงบรรทุกสิ่งของต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำเปลี่ยนข้อควำมป้ำยเทศบำล ค่ำขยำยเขตประปำภำยในเขตเทศบำล
ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำแรงต่ำถนนภำยในเขตเทศบำล
ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนภำยในเขต ค่ำเบีย้ ประกัน ค่ำเช่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคคลภำยนอกมำทำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งทีเ่ ทศบำลไม่อำจดำเนินกำรเองได้ตำมควำมจำเป็น ฯลฯ
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(03)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

จานวน

270,600 บาท

จำนวน

15,000 บำท

โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ภำยใน
กองช่ำง จำนวน 2 อัตรำ

จำนวน

255,600 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ บำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือ่ จ่ำยเป็น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ำบำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำงของงำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนเช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เอกสำร รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ ฯลฯ

จำนวน

40,000 บำท

รวม

356,000 บาท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

30,000 บำท

จำนวน

260,000 บำท

จำนวน

36,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในและนอกรำชอำณำจักร
เช่น ค่ำเบีย้ เลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ ัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกำรเดินทำงไปรำชกำร ตำมระเบียบ ฯลฯ

ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน
เพือ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี และใช้ในกำรจัดซื้อวัสดุ
สิ่งของต่ำง ๆเช่น ตู้ต่ำงๆ โต๊ะต่ำงๆ เก้ำอี้ต่ำงๆกระดำษ หมึกโรเนียว
กระดำษถ่ำยเอกสำร ซอง ผ้ำหมึกพิมพ์ดีดผงหมึกถ่ำยเอกสำร เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ต่ำง ๆ ธงชำติ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน ไส้
กรอง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น ผ้ำหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หัวเข็มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่ำงๆ ฯลฯ เป็นต้น
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รวม

106,500 บาท

รวม

106,500 บาท

จานวน

18,400 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรขนำด 2 บำน สูงไม่เกิน 90 ซม. จำนวน 2 หลัง

จำนวน

จัดซื้อตู้จัดวำงเอกสำร เช่น หนังสือ ระเบียบต่ำงๆ จำนวน 1 ตู้

จำนวน

8,400 บำท
10,000 บำท

จานวน

88,100 บาท

จำนวน

60,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผลแบบที2่ จอขนำดไม่น้อย
กว่ำ 18.5 นิ้ว รำคำ ชุดละ 30,000 บำท จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พืน้ ฐำน คือ
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8
MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache
Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วย
ประมวลผลกลำง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีส่ ำมำรถใช้
หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ทีม่ ีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
- มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 2 TB จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
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-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1
และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
2.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด Led ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) รำคำเครื่อง
ละ 7,300 บำท จำนวน 3 เครื่อง

จำนวน

21,900 บำท

3. เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำเครื่องละ 3,100 บำท จำนวน
จำนวน
2 เครื่อง

6,200 บำท

คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
-มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่
กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250แผ่น

คุณลักษณะพืน้ ฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
-สำมำรถสำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที

งานไฟฟ้าถนน

รวม

10,959,900 บาท

งบดาเนินการ

รวม

718,700 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

718,700 บาท

จำนวน

438,700 บำท

จำนวน

280,000 บำท

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
เพือ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี และใช้ในกำรจัดซื้อสิ่งของ
ต่ำง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิทซ์ไฟฟ้ำ ตลับสำยไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้ำง
เพือ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี และใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้ำงต่ำง ๆ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ฯลฯ เป็นต้น
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รวม

10,241,200 บาท

รวม

33,000 บาท

จำนวน

33,000 บำท

จำนวน

8,000 บำท

จัดซื้อเครื่องหำพิกัดด้วยสัญญำณดำวเทียมแบบพกพำ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน
มีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป คือ 1.มีเครื่องรับสัญญำณ GPS แบบควำมไว
สูง 2.มีจอภำพแสดงผลแบบ LED 3.บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อย
กว่ำ 2,000 จุด และสร้ำงเส้นทำงได้ 200 เส้นทำง 4.บันทึกข้อมูลค่ำพิกัด
โดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด 5.มีแผนทีป่ ระเทศไทยบรรจุอยู่ และ
ข้อมูลตำแหน่งสถำนทีส่ ำคัญไม่น้อยกว่ำ 500,000 ตำแหน่ง 6.มีเข็มทิศ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำควำมสูงโดยกำรวัดควำมดันบรรยำกำศ 7.
มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนทำง USB port แบบ
High-Speed

25,000 บำท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำรวจ
จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนำด 50 เมตร จำนวน 2 อันๆ ละ 4,000 บำท

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม

10,208,200 บำท

จานวน

658,200 บาท

1)เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำงของงำน
ไฟฟ้ำถนน เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบำล ของส่วนกำรโยธำ

จำนวน

335,900 บำท

2)เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของงำนไฟฟ้ำ
ถนน เช่น ซ่อมแซมฝำท่อระบำยน้ำ/รำงระบำยน้ำ/ทำงเท้ำ/ถนน คสล./
ถนนลำดยำง ของส่วนกำรโยธำ

จำนวน

322,300 บำท

จานวน

9,550,000 บาท

จำนวน

1,168,100 บำท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนวังบูรพำ หมู่ที่ 18 (คุ้ม
จินตหรำ) ผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย 5.00 เมตร ยำวประมำณ 396 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่ำ 1,980 ตำรำงเมตร ตำมแบบ
มำตรฐำนงำนทำงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. 2-203
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หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยำว
รวมทัง้ สองฝั่งถนนไม่น้อยกว่ำ 628 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนงงำนทำง
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. -5-301 (ข.30)

จำนวน

2,242,400 บำท

3) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทีถ่ นนเทศบำล 16
ถึงถนนเทศบำล 14 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ลึก
0.50 เมตร ยำวรวมทัง้ สองฝั่งถนนไม่น้อยกว่ำ 208 เมตร ตำมแบบ
มำตรฐำนงงำนทำงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. 5-301 (ข.30)

จำนวน

742,700 บำท

4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแบบ CAPE SEAL สำยทำง
บ้ำนวังเจริญ หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 5 บ้ำนวังแดง ตำบลวังน้ำเย็น ผิวจรำจร
กว้ำงเฉลี่ย 6.00 เมตร ยำวประมำณ 1,874 เมตร หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อย
กว่ำ 11,244 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงงำนทำงสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ. -2-301,ทถ.-3-110 (1)-110(4)

จำนวน

5,396,800 บำท

รวม

1,310,000 บาท

รวม
รวม
จำนวน

1,310,000 บาท
1,210,000 บาท
1,200,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

รวม

40,000 บาท

จำนวน

15,000 บำท

งานสวนสาธารณะ
งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น (03)
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำ โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้ำงทำงถนน สำย
จันทบุร-ี สระแก้วภำยในเขตเทศบำลฯ บริเวณศูนย์รำชกำรเทศบำลเมือง
วังน้ำเย็นและอื่นๆ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้ำงของงำนสวนสำธำรณะ สำนักกำรช่ำง เช่น รถยนต์
รถจักรยำนยนต์ รถตัดหญ้ำ เครื่องเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ ฯลฯ
เป็นต้น
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

- 121 วัสดุกำรเกษตร
เพือ่ ใช้จ่ำยตำมโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี และใช้ในกำรจัดซื้อสิ่งของ
ต่ำง ๆ เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ กระถำงต้นไม้ กระเช้ำเหล็กดัดวำงต้นไม้ ผ้ำใบ
ผ้ำพลำสติก ถุงพลำสติกฯลฯ เป็นต้น

จำนวน

25,000 บำท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ

รวม
จำนวน

60,000 บาท
60,000 บำท

รวม

7,692,340 บาท

รวม

2,373,640 บาท

รวม

2,373,640 บาท

จำนวน

715,840 บำท

จำนวน

1,314,360 บำท

จำนวน

343,440 บำท

รวม
รวม
จำนวน

5,111,000 บาท
60,000 บาท
50,000 บำท

จำนวน

10,000 บำท

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
เพือ่ จ่ำยให้ลูกจ้ำงประจำตำมกรอบอัตรำตำแหน่งลูกจ้ำง จำนวน 3 อัตรำ
เป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจำ
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
เพือ่ จ่ำยให้พนักงำนจ้ำงทีม่ ำปฏิบัติงำนตำมควำมจำเป็นและตำมกรอบ
อัตรำกำลังตำแหน่งพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 6 อัตรำ
เงินเพิม่ ต่ำง ๆ ของพนักงำน
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินเพิม่ ต่ำง ๆ ดังนี้
-เงินเพิม่ สำหรับตำแหน่งทีม่ ีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข
"พ.ต.ส."
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรหรือค่ำจ้ำงนอก
เวลำ ค่ำอำหำรทำกำรนอกเวลำ สำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงและ
พนักงำนจ้ำงทีม่ ีควำมจำเป็นจะต้องมำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรตำม
ควำมจำเป็นและเร่งด่วน
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เพือ่ จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรพนักงำนเทศบำลและ
ลูกจ้ำงประจำ ตำมระเบียบฯ

- 122 ค่าใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

รวม

4,116,000 บาท

จำนวน

3,888,000 บำท

รวม

148,000 บำท

จำนวน

108,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

20,000 บำท

จำนวน

80,000 บำท

รวม

785,000 บาท

จำนวน

40,000 บำท

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ได้แก่ จ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ปรับปรุงทีท่ งิ้ ขยะมูลฝอย ค่ำรับวำรสำร ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน
ต่ำง ๆ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำประกันภัยรถ,ค่ำคัดแยกขยะ ,ค่ำกวำดขยะ
และรักษำควำมสะอำด ฯลฯ
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น
-โครงกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร จำนวน 1 อัตรำ
-โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบำล
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบำล
-โครงกำรส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยำกร
ธรรมชำติและส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำภำวะโลกร้อน
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟนื้ ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยำกรธรรมชำติและส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำภำวะ
โลกร้อน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ำยเป็น ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่ำบำรุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ำงของงำนบริหำรทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนเช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เอกสำร รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน ไส้
กรอง ฯลฯ เป็นต้น

- 123 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

550,000 บำท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น แก้วน้ำ ถังใส่ผง แปรง ไม้กวำด
ฯลฯ ทีใ่ ช้ภำยในอำคำรสำนักงำนเทศบำล
วัสดุเครื่องแต่งกำย
จำนวน

150,000 บำท

เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

20,000 บำท

เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กำงเกง ผ้ำ เครื่องหมำยยศและ
สังกัด ถุงเท้ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ เครื่องแต่งกำย ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุกำรเกษตร

จำนวน

10,000 บำท

จำนวน

15,000 บำท

รวม
จำนวน

150,000 บาท
150,000 บำท

รวม

207,700.00 บาท

รวม

207,700.00 บาท

จำนวน

207,700.00 บำท

เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำร
สัตว์ พันธุพ์ ชื้ ปุย๋ วัสดุเพำะชำ อุปกรณ์ในกำยขยำยพันธุพ์ ืช ใบมือ เชือก
หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ สปิงเกอร์ จอบหมุน จำนพรวน คำด กระเช้ำ
เหล็กดัดวำงต้นไม้ ถุงพลำสติก กระถำงต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้ำง
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อสิ่งของต่ำง ๆ เช่น ไม้ต่ำง ๆ น้ำมันทำไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐ สังกะสี เหล็กเส้น ตะปู ค้อน คีม
จอบ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำและค่ำรักษำมำตรไฟฟ้ำ ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคประจำศูนย์กำจัดขยะเทศบำลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บำรุงรักษำอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงำน
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพือ่ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำร
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ เครื่องกระจำยข่ำว ลำโพง
รถยนต์ ฯลฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

4,642,400

งานไฟฟ้าถนน

รวม

11,209,900

งานสวนสาธารณะ

รวม

1,320,000

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏกูล

รวม

7,832,340

25,004,640

25,004,640

บาท
บาท
บาท
บาท

