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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 4,783,640 บาท

จานวน

3,384,840 บาท
3,384,840 บาท
1,886,100 บาท

จานวน

170,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายให้พนักงานจ้างทีม่ าปฏิบัติงานตามความจาเป็นและตามกรอบ
อัตรากาลังตาแหน่งพนักงานจ้าง

จานวน

1,220,800 บาท

เงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

จานวน

107,540 บาท

งบดาเนินการ

รวม

1,141,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

รวม

495,600 บาท

จานวน

200,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ่ จ่ายให้พนักงานเทศบาล 6 อัตรา แยกเป็น เงินเดือนพนักงาน
ประจาปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี
เงินประจาตาแหน่ง

รวม
รวม

เพือ่ จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลทีม่ ีสิทธิได้รับเงิน
ประจาตาแหน่งตามสิทธิ รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที7่ ) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา ตามระเบียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่า
ระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาเปลี่ยนข้อความป้ายเทศบาล ค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล
ค่าขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่าถนนภายในเขตเทศบาล
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนภายในเขต ค่าเบีย้ ประกัน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งทีเ่ ทศบาลไม่อาจดาเนินการเองได้ตามความจาเป็น ฯลฯ
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จานวน

50,000 บาท

จานวน

245,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

225,600 บาท

รวม

606,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างของงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ (รายจ่ายเพือ่
ซ่อมแซมบารุงรักษาเพือ่ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ ัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ ฯลฯ
โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใน
กองช่าง จานวน 2 อัตรา
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ่ ใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และใช้ในการจัดซื้อวัสดุ
สิ่งของต่าง ๆเช่น ตู้ต่างๆ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆกระดาษ หมึกโรเนียว
กระดาษถ่ายเอกสาร ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ดีดผงหมึกถ่ายเอกสาร เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไส้
กรอง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
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จานวน

36,000 บาท

รวม

257,200 บาท

รวม

257,200 บาท

จานวน

44,900 บาท

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน สูงไม่เกิน 90 ซม. จานวน 2
หลังๆ ละ 4,200 บาท

จานวน

8,400 บาท

จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาด ก.107.5xย.67xส.75.3 ซม.
พร้อมกระจกจานวน 5 ตัวๆ ละ 4,800 บาท

จานวน

24,000 บาท

จัดซื้อเก้าอี้สาหรับนั่งปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะ เป็นขา
เหล็ก และปรับระดับได้ จานวน 5 ตัวๆ ละ 2,500 บาท

จานวน

12,500 บาท

จานวน

212,300 บาท

- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบที่ จานวน
2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว ราคา ชุดละ 29,000 บาท จานวน 5
เครื่อง มีคุณลักษณะพืน้ ฐาน คือ

145,000 บาท

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
หัวเข็มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพิม่ เติมต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีส่ ามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
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Onboard Graphics ทีม่ ีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้วจานวน 1 หน่วย
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด
Led สี ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทมี่ ีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ
Fax ภายใน เครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทงั้ สีและขาวดา

จานวน

34,000 บาท
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- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kvA ราคาเครื่องละ
5,800 บาท จานวน 5 เครื่อง

จานวน

29,000 บาท

จานวน

4,300 บาท

คุณลักษณะพืน้ ฐาน
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จานวน 1 จอ
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

งานไฟฟ้าและถนน

รวม 12,360,000 บาท

งบดาเนินการ

รวม

690,700 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

690,700 บาท

จานวน

440,700 บาท

จานวน

250,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพือ่ ใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และใช้ในการจัดซื้อสิ่งของ
ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า ตลับสายไฟ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุก่อสร้าง
เพือ่ ใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หิน เหล็ก ฯลฯ เป็นต้น
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ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

รวม 11,669,300 บาท
รวม 11,669,300 บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

1,209,300 บาท

1)เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างของงาน
ไฟฟ้าถนน เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล ของส่วนการโยธา

จานวน

438,500 บาท

2)เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของงานไฟฟ้า
ถนน เช่น ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้า/รางระบายน้า/ทางเท้า/ถนน คสล./
ถนนลาดยาง ของส่วนการโยธา ตั้งไว้จานวน 770,800 บาท

จานวน

770,800 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จานวน 10,460,000 บาท

-โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทีถ่ นนเทศบาลสายทาง
สหกรณ์ฝั่งตะวันตก โดยเริ่มต้นจากบ้านเกศแก้ว หมู่ที่ 4 ถึงบ้านทรัพย์
นิยม หมู่ที่ 2 ตาบลวังน้าเย็น ความยาวประมาณ 1,612 เมตร กว้าง
เฉลี่ย 6 เมตร หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า 9,672 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่
ทถ.-7-401(2) , ทถ.-7-601, ทถ.-3-110 (1) - 110(4)

จานวน

5,390,000 บาท

-โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT
IN - PLACE RECYCLING ทีถ่ นนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 8 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร ลึก หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่
น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ แบบเลขที่ ทถ.-7-401(2) , ทถ.-7-603 ,
ทถ.-3-110 (1) - 110(4)

จานวน

2,239,000 บาท

-โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ ถนนเทศบาล 16
ถึงถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 1 ตาบลวังน้าเย็น ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.50 เมตร ยาวรวมทัง้ สองฝั่งถนนไม่น้อยกว่า 208 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.
5-301 (ข.30)

จานวน

741,000 บาท

- 141 -โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองตาสาท
บ้านวังแก้ว หมู่ที่ 19 ขนาดสันฝายกว้าง 0.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว
20.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น พร้อมขุดลอก
ลาคลองสภาพคลองเดิม กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
ต้องการขุดลอกคลอง ขยายลาคลองให้กว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกเพิม่
2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร
ลาดเอียง 1:1 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,000 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น

จานวน

1,970,000 บาท

-โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านภูเวียง หมู่ที่ 12 ตาบลวังน้าเย็น ขนาด จานวน
O 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.50 เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้าแบบ
จมน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองวังน้า
เย็น

120,000 บาท

งานสวนสาธารณะ

รวม 1,320,000 บาท

งบดาเนินการ

รวม

1,320,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,210,000 บาท

จานวน

1,200,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
เพือ่ จ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนน สาย
จันทบุร-ี สระแก้วภายในเขตเทศบาลฯ บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมือง
วังน้าเย็นและอื่นๆ ประจาปีงบประมาณ 2560
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้างของงานสวนสาธารณะ สานักการช่าง เช่น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า เครื่องเล่น เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น(รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซมบารุงรักษาเพือ่ ให้ใช้งานได้ตามปกติ)
ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุการเกษตร
เพือ่ ใช้จ่ายตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และใช้ในการจัดซื้อสิ่งของ
ต่าง ๆ เช่น พันธุพ์ ืช ปุย๋ กระถางต้นไม้ กระเช้าเหล็กดัดวางต้นไม้ ผ้าใบ
ผ้าพลาสติก ถุงพลาสติกฯลฯ เป็นต้น
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ค่าไฟฟ้า

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะ

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏกูล
งบบุคลากร

รวม 8,208,680 บาท
รวม

2,156,680 บาท

รวม

2,156,680 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพือ่ จ่ายให้ลูกจ้างประจาตามกรอบอัตราตาแหน่งลูกจ้าง จานวน 2 อัตรา
เป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจา

จานวน

509,800 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ่ จ่ายให้พนักงานจ้างทีม่ าปฏิบัติงานตามความจาเป็นและตามกรอบ
อัตรากาลังตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 11 อัตรา

จานวน

1,527,720 บาท

เงินเพิม่ ต่าง ๆ ของพนักงาน

จานวน

119,160 บาท

รวม
รวม

5,586,100 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

-เพือ่ จ่ายเป็นเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพือ่ จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าจ้างนอก
เวลา ค่าอาหารทาการนอกเวลา สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างทีม่ ีความจาเป็นจะต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ จ้างเหมาบริการคนงานประจา
รถบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงทีท่ งิ้ ขยะมูลฝอย ค่ารับ
วารสารค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ประกันภัยรถ,ค่าคัดแยกขยะ ,ค่ากวาดขยะและรักษาความสะอาด ฯลฯ

รวม

4,506,100 บาท

จานวน

3,898,100 บาท

- 143 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

รวม

40,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

568,000 บาท

รวม

910,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ไส้
กรอง ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จานวน

700,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น แก้วน้า ถังใส่ผง แปรง ไม้กวาด
ฯลฯ ทีใ่ ช้ภายในอาคารสานักงานเทศบาล

130,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผู้ผูกคอ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เป็นต้น

10,000 บาท

-โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล
เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในเขต
เทศบาล
-โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟนื้ ฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากร
ธรรมชาติและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟนื้ ฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพย์พยากรธรรมชาติและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ่ จ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทีด่ ินและสิ่งก่อสร้างของงานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์เอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ
ค่าวัสดุ

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล
น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น

- 144 วัสดุการเกษตร

จานวน

5,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ สังกะสี เหล็กเส้น ตะปู ค้อน คีม
จอบ ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

120,000 บาท
120,000 บาท

รวม

465,900 บาท

รวม

465,900 บาท

จานวน

465,900 บาท

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุพ์ ืช ปุย๋ วัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุพ์ ืช ใบมีด เชือก
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปิงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน คาด กระเช้า
เหล็กดัดวางต้นไม้ ถุงพลาสติก กระถางต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น

เพือ่ ใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นต้น
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพือ่ จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่ารักษามาตรไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประจาศูนย์กาจัดขยะเทศบาลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพือ่ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องกระจายข่าว ลาโพง
รถยนต์ ฯลฯ

10,460,000

าท

8,208,680

2,156,680

5,586,100

4,506,100

910,000

313900

152000

465900

