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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
**********************************
ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 7,422,490.- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา

ตังไว้ รวม

6,305,440.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตังไว้ รวม 1,523,700.- บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน ตังไว้ 1,523,700.- บาท
1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,426,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่
พนั กงานเทศบาล พร้ อมทั้ งเงิน ปรับ ปรุงเงิน เดือน รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารทั่วไป)
1.1.1.2 ประเภทเงิ น เพิ่ ม ค่ า ครองชี พ ชั่ ว คราว ตั้ ง ไว้ 97,140.- บาท เพื่ อ จ่ า ยให้ กั บ
พนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตังไว้ 1,136,740.- บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 886,740.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตังไว้ รวม 3,545,000.- บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตังไว้

40,000.- บาท

1.3.1.1 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ทั่วไป)

/ 1.3.2 ค่าใช้สอย....
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1.3.2 ค่าใช้สอย

ตังไว้

2,330,000.- บาท

1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ เช่น
(1.) ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
(2.) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
(3.) ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล
(4.) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
(5.) ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนข้อความป้ายของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(6.) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณภายในหมู่บา้ นหรือชุมชนต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(7.) ค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(8.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่้าถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
9.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น
(10.) ค่าเบี้ยประกัน
(11) ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกมาท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจ
ด้าเนินการเองได้ตามความจ้าเป็น
ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป จานวน 1,000,000.- บาท)
1.3.2.2 ประเภท รายจ่ายเพื่อบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป, งานสวนสาธารณะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช้ารุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ หรือ
ครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ฯลฯ ของกองช่าง ตั้ งไว้ จ้ านวน 100,000.- บาท (งานบริห ารทั่ ว ไป 80,000.- บาท/งาน
สวนสาธารณะ 20,000.- บาท)
1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ตังไว้ 1,230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
(1) ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ตามค้าสั่งของ
ทางราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ตังไว้ 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารทั่วไป)
(2) โครงการปรับ ปรุงภูมิทั ศน์บ ริเวณสองข้างทางถนน สายจัน ทบุ รี – สระแก้ว
ภายในเขตเทศบาล ,บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นและอื่นๆ ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ)

/1.3.3 ค่าวัสดุ...
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1.3.3 ค่าวัสดุ ตังไว้

1,175,000.- บาท

1.3.3.1 ประเภท ค่าวัสดุส้านักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง แฟ้มต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร น้้าดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน/งานบริหารทั่วไป)
1.3.3.2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ในการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน)
1.3.3.3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ใบมีด จาน ช้อนส้อม แก้ว กระติกน้้าร้อน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ)
1.3.3.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างท่อระบายน้้าต่างๆ และอุปกรณ์ประปา
มีด จอบ ฯลฯ ส้าหรับใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน)
1.3.3.5 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ ของยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป)
1.3.3.6 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท (งานบริหาร
ทั่วไป188,000.-บาท / งานสวนสาธารณะ 12,000.- บาท) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ส้าหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)
1.3.3.7 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือ
การเกษตร พันธ์ไม้ ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ต้นไม้ หญ้า ฯลฯ ในโครงการตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสาย
จันทบุรี – สระแก้ว ในเขตเทศบาลเมืองวังน้้าเย็นและโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณหน้าศูนย์
ราชการเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ)
1.3.3.8 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น
ดิสเก็ตต์เก็บข้อมูล หมึกพิมพ์ส้าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษพล็อต
เตอร์ หมึกเครื่องพล็อตเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดสาธารณูปโภค ตังไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่าย
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน
สวนสาธารณะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนธารณะ
/2. รายจ่าย...
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2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตังไว้ 1,117,050.- บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 1,117,050.- บาท แยกเป็น
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตังไว้ 17,050.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่า
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ส้านักงาน ตั้งไว้ 13,650.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งาน
บริหารทั่วไป) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน สูง ไม่เกิน 190 ซม. จ้านวน 1 หลัง เป็นเงิน
4,500.- บาท
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน สูง ไม่เกิน 90 ซม. จ้านวน 1 หลัง เป็นเงิน
3,500.- บาท
(3) เก้าอี้ท้างาน ระดับ 3-6 จ้านวน 3 ตัว เป็นเงิน 5,650.- บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,400.- บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหาร
ทั่วไป) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส้ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จ้านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700.- บาท
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
- มีก้าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถส้ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 1,100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 45 เมตร จ้านวน 1 หลั ง
พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 17.00 ยาว 48.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้ อยกว่า 988 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองวังน้้าเย็น เป็น จ้านวนเงิน 650,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและถนน)
(2) ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่
- ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล ตั้งไว้ จ้านวน 250,000.- บาท
(งานไฟฟ้าและถนน)
- ค่าซ่อมแซมฝาท่อระบายน้้า/รางระบายน้้า/ทางเท้า/ถนน คสล. /ถนนลาดยาง
ตั้งไว้ 200,000.- บาท (งานไฟฟ้าและถนน)

……………………………………………………………………………………………………………

- ร่าง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง

ตั้ง 2 ตัว ๆ ละ 1600 บาท

ตั้ง 1 ตัว ๆ ละ 2450 บาท
50.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA ราคา 1,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

