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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   กองช่างสุขาภิบาล 

---------------------------------------------- 
 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   ตั้งไว้รวม  10,055,440   บาท 
1.  รายจ่ายประจํา   ตั้งไว้รวม   9,929,940    บาท    แยกเป็น 
            1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม  315,800  บาท  ประกอบด้วย 
      1.1.1  เงินเดือน  ตั้งไว้   315,800   บาท 

      1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   288,200  บาท  สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือนและ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากรายได ้ 
ปรากฏตามแผนงานต่างๆดังนี ้   

             * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 152,000 บาท          
และงานกําจัดขยะมูลฝอย  136,200 บาท) 

      2)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ตั้งไว้  27,600  บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ  
ตามอัตราท่ีกฎหมาย / ระเบียบกําหนด  ประกอบด้วย 
             -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน  ตั้งไว้  18,000บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตาม
แผนงานต่างๆดังนี ้  
                             * แผนงานเคหะและชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   18,000 บาท) 
  -เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ตั้งไว้ 9,600 บาท สําหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง
สุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่างๆดังนี ้ 

        * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน                 
1,200 บาท  และงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8,400 บาท) 

  1.2  หมวดค่าจา้งช่ัวคราว   ตั้งไว้รวม  2,789,640  บาท   ประกอบด้วย 
        1)  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  2,258,880  บาท  สําหรับ
จ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจา้งในลักษณะต่าง ๆ  ตามอัตราท่ีกฎหมาย / ระเบียบ
กําหนด  ประกอบด้วย 

-  เงินเดือนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  2,258,880  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ของพนักงานในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ  ของกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงาน 
ต่าง ๆ    ดังนี ้          
                          * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบริหารท่ัวไปและเคหะชุมชน   128,160  บาท 
และ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    995,400   บาท  และงานบําบัดน้ําเสีย    64,080 บาท) 
                          * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,071,240 บาท) 



                       2)  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้   530,760  บาท  สําหรับจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ  ของกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่าง  ๆ  ดังนี ้
       * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  36,000 
บาทและ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 203,880 บาท และงานบําบัดน้ําเสีย  18,000 บาท ) 
                         * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 272,880 บาท) 

           1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม   5,037,500  บาท  ประกอบด้วย 
            1.3.1.  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม  99,000  บาท 
                  1)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  58,000  บาท  
สําหรับจ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือค่าอาหารทําการนอกเวลาให้กับ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองช่าง
สุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้
                * แผนงานเคหะและชมุชน(งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   30,000  บาท  และ 
งานบําบัดน้ําเสีย  28,000  บาท) 
                  2)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  3,000   บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตามระเบียบทางราชการ    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานต่างดังนี ้  
                         * แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,000 บาท) 
                          3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  20,000 บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตามระเบียบของทางราชการ  
ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฏตามแผนงานต่างๆดังนี ้  
                         * แผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 15,000  บาท 
และงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   5,000 บาท) 
                4)  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  18,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับ
พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล   ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  18,000 บาท) 
                   1.3.2.  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม  1,333,000 บาท 

            1)  ประเภทค่าจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  505,000  บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ลักษณะต่าง  ๆ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของส่วนการงานต่าง  ๆ  ในสังกัดกองช่างสุขาภบิาล  
เช่น  ค่ารับวารสาร  ค่าเข้าปก – เย็บเล่มหนังสือ  ค่าระหว่างบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า - ประปา - โทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกท่อระบายน้ํา  
ค่าดักสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
             * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท 
และงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   50,000  บาท และงานบําบัดน้ําเสีย   200,000 บาท ) 
                      * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  250,000  บาท) 
           2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  800,000 บาท  สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินในความดูแลรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาลท่ีชํารุด
และเสื่อมสภาพท้ังในลักษณะท่ีเป็นครุภัณฑ์  เช่น  ยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  ฯลฯ  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  



เช่น  อาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  และทรัพย์อ่ืน  เช่น  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องชี้ท่ีเป็นวัสดุ  ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
             * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   300,000    บาท 
และงานบําบัดน้ําเสีย  300,000  บาท) 
             * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน    200,000 บาท)  
           3)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ตั้งไว้   28,000 บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน  ดังนี ้ 

            -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร  28,000  บาท  สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏบิัติราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  อันเป็นภารกิจของกองช่าง
สุขาภิบาลตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้
               * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  8,000 บาท
และงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000  บาท และงานบําบัดน้ําเสีย   5,000 บาท) 
     *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  5,000 บาท)  
    1.3.3  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้รวม  3,605,500  บาท 
          1)  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
ปฏิบัติงานสํานักงานของส่วนการงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  กระดาษ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  แฟ้ม  ตรายาง  ธงชาติ  น้ําดื่ม  เครื่องดับเพลิง  ท่ีถูพ้ืน  กุญแจ  แผนท่ี  พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผ่นป้ายสํานักงาน  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  พรม  ( ต่อผืน )  แผงก้ันห้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท  
และงานกําจัดขยะมูลฝอย  5,000 บาท และสิ่งปฏิกูลและงานบําบดัน้ําเสีย  5,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 10,000 บาท)  
         2)  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  110,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  อาคารสถานท่ีในความดูแลรับผิดชอบของกอง
ช่างสุขาภิบาล  เช่น  สายยาง  ปลั๊กไฟ  บัลลาสต์  สตาร์ทเตอร์  หลอดไฟฟ้า  เบรกเกอร์  คอนเดนเซอร์  
หม้อแปลงไฟฟ้า  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท และ 
งานบําบัดน้ําเสีย  50,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  30,000 บาท) 
        3)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว ้ 20,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ทําความสะอาดและอุปกรณ์งานบ้านงานครัวอ่ืน ๆ  เช่น  ถังขยะ  ตะกร้าขยะ  ไม้กวาด  แปรง  แก้วน้ํา  
กระติก มุ้งน้ํา  ผ้าปูท่ีนอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  น้ําจืด
ท่ีซ้ือจากเอกชน  ฯลฯ  ใชใ้นกิจการของกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาทและ 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  5,000  บาท และงานบําบัดน้ําเสีย  5,000  บาท) 
             * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  5,000 บาท) 



        4)  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  1,450,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
ปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  ดิน  ไม้  เหล็ก  ค้อน  ตะปู  สิ่ว  ขวาน  สว่าน  
อ่าง  ล้างมือ  ราวพาดผ้า  โถส้วม  ชะแลง  กบไสไม้  ดินสําหรับฝั่งกลบขยะ  ฯลฯ  ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ส่วนการงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  100,000 บาท และ
งานบําบัดน้ําเสีย 150,000  บาท) 
                       * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,200,000  บาท) 
                   5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  240,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  อะไหล่  ชิ้นสว่นใชกั้บรถยนต์  ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ในความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง
สุขาภิบาล  เช่น  ยางรถยนต์  แบตเตอรี่  หัวเทียน  น้ํามันเบรก  ไขควง  น็อต  สกรู  หม้อน้ํา  กระจกมอง
ข้าง  กันชน  เบาะ  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  เพลา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงาน  ต่างๆ ดังนี้ 
            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  150,000  บาท  และ 
งานบําบัดน้ําเสีย  40,000 บาท) 
                     * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 50,000 บาท)  
         6)  ประเภทค่าวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  1,660,000บาท  สําหรับเป็นจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  น้ํามันจาระบี  
น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  ยานพาหนะและเครื่องจักรกลในความดูแลและรับผิดชอบในส่วนของกองชา่งสุขาภิบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้
              * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1,500,000 บาท และ
งานบําบัดน้ําเสีย   80,000 บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  80,000 บาท) 
         7)  ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  5,500  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อ  
เวชภัณฑ์  สารเคมี  ยากําจัดวัชพืช  อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข  เช่น  หลอดแก้ว  
ถุงมือ  กระดาษกรอง  น้ํายาต่าง ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  ฯลฯ  สําหรับงานตรวจสอบคุณภาพน้ําของ
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําและสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้  
                            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  500 บาท และ 
งานบําบัดน้ําเสีย  5,000 บาท ) 
         8)  ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  20,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติด้านการเกษตร  เช่น  จอบ  เสียม  มีด  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  และน้ํายาหรือสารเคมีกําจัดแมลง  สารเคมี
ดับกลิ่นพันธุ์สัตว์  ผ้าใบหรือพลาสติก  ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ 
                            * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท  และ
งานบําบัดน้ําเสีย   10,000 บาท ) 
                   9) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  16,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใช้เพ่ือการเผยแพร่  โฆษณา  ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการในส่วนของกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  
กระดาษ  สี  โปสเตอร์  พู่กัน  โฟม  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แผ่นซีดี  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่าย
ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้างอัด  ขยาย  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานต่างๆ  ดังนี้ 



              *  แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   8,000  บาท และ 
งานบําบัดน้ําเสีย   8,000  บาท) 
            10)  ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  11,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
สําหรับสวมใส่ปฏิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าท่ีสังกัดของกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  ถุงมือ  รองเท้า  ผ้าปิด
ปาก - จมูก  เสื้อกางเกง  ผ้า  หมวก  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน  ดังนี ้
              * แผนงานเคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  5,000  บาท) 
              * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 6,000 บาท) 
            11)  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  40,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนการงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  แผ่น
บันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  คีย์บอร์ด  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เม้าส์  เครื่องกระจายเสียงสัญญาณ  ซาวด์การ์ด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
                          * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 15,000 บาท
และงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  10,000 บาท  และงานบําบัดน้ําเสีย  5,000  บาท) 
                * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  10,000 บาท) 
          12)  ประเภทค่าวัสดุสํารวจ  ตั้งไว้  1,000 บาท  สําหรับจัดซื้ออุปกรณ์สํารวจ  เช่น  บันได  
อลูมิเนียม  เครื่องมือแกะสลัก  เทปวัดสนาม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธา  ( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
        13)  ประเภทค่าวัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  2,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถจัดเข้าพวกในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง  เช่น  วัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง  มิเตอรน์้ํา  ไฟฟ้า  
ตะแกรง  ก้ันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ  ใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี ้
   * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1,000  บาท) 
   * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,000  บาท) 
 1.4 หมวดค่าสาธารณปูโภค  ตั้งไว้รวม  1,787,000  บาท  ประกอบด้วย 
        1)  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  1,770,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  ตลอดจน 
ค่าบํารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งไว้เพ่ือใช้งานในกิจการส่วนต่าง ๆ  ของกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  สถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ตามแผนงานต่างๆ ดังนี้ 

  *  แผนงาน เคหะและชุมชน  ( งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  120,000 บาท  
และงานบําบัดน้ําเสีย  1,650,000  บาท ) 
        2)  ประเภทค่าน้ําประปา  ตั้งไว้  8,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าประปาตลอดจนกว่า
บํารุงรักษามาตรวัดน้ําท่ีติดตั้งไว้เพ่ือใช้ในกิจการของส่วนการงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  เช่น  โรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนต่างๆดังนี้ 
                       * แผนงานงานเคหะและชุมชน  ( งานบําบัดน้ําเสีย   8,000  บาท) 
                 3)  ประเภทค่าโทรศัพท์  ตั้งไว ้ 9,000  บาท  สําหรับเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีติดตั้งไว้เพ่ือใช้ใน
ราชการของส่วนการงานในสังกัดกองช่างสุขาภิบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
ต่างๆดังนี้             



                       *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 5,000  
บาท และงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  2,000  บาท  และงานบําบัดน้ําเสีย  2,000  บาท) 
         2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้รวม  125,500  บาท   แยกเป็น 
       2.1 หมวดคา่ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  125,500  บาท   ประกอบด้วย 
             2.1.1  ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  125,500  บาท 
          1)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ตั้งไว้  44,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์  
จํานวน  2  รายการ  รายละเอียดดังนี้ 
                  1. เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดอิงค์เจ็ต ความเร็ว จํานวน 15 แผ่น/นาที   จํานวน                     
1  เครื่อง  จํานวนเงิน  4,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน                
(งานบําบัดน้ําเสีย)  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การเมือง  การบริหาร  และการบริการ
ประชาชน) 
                           2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จํานวน  1  ชุด   เป็นเงิน  40,000  บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (i7) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz และมีความเร็วหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1333 MHz 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก รองรับการทํางานแบบ 3D ท่ีมี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 
1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 
Mbps จาํนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย มีอุปกรณ์อ่าน-เขียนสื่อ (Media Card Reader) มีเม้าส์ 
(Mouse) แบบ Optical mouse จํานวน 1 หน่วย มีแป้นพิมพ์ ท่ีมีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
และสัญลักษณ์พิเศษบนแป้นพิมพ์แบบถาวรผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้
งานท่ีมีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การเมือง  การบริหาร  
และการบริการประชาชน) 
                           2)  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้ 2,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ชนิด
แขวนขนาดรอบวง  48 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  จํานวน  1  เครื่อง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ( โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  การบริหาร  และการบริการประชาชน ) 
                        3) ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว ้20,000 บาท สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในกองช่าง
สุขาภิบาลดังนี้  
                         - เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม ขนาด ท่อ 3 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย
กว่า 4  แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง  จํานวนเงิน  14,000 บาท 
                         - ไดโว่  ขนาด  2  นิ้ว  จํานวน  1 เครื่อง ใช้สําหรับปฏิบัติงานบําบัดน้ําเสีย  
จํานวนเงิน   6,000 บาท 
                    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งานบําบัดน้ํา
เสีย) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  การบริหาร  และการบริการ
ประชาชน) 
 



 
                4) ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 29,000 บาท สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 

     -  เครื่องตัดคอนกรีตแบบลากใช้เครื่องยนตเ์บนซิน  จํานวน  1 เครื่อง   จํานวนเงิน  
24,000 บาท 
                          -   เครือ่งเจียร/์ตัดคอนกรีตแบบมือถือขนาด 7  นิ้ว  ใช้ไฟฟ้า  220 V   จํานวน  1 
เครื่อง  จํานวนเงิน    5,000  บาท 
                       ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบริหาร  
และการบริการประชาชน)                       
               5) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  ตั้งไว้  30,500   บาท  สําหรับจัดครุภัณฑ์สําหรับใช้ในกองช่างสุขาภิบาล
รายละเอียดดังนี้  
                       - เครื่องแย็กคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์  ชนิดไฟฟ้า  220 V จํานวน          
1 เครื่อง   จํานวนเงิน   25,000   บาท                               
                       - สว่านแท่น ชนิดไฟฟ้า 220 V   จํานวน 1 เครือ่ง จํานวนเงิน 5,500 บาท 
                  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
( งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน )  ( โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  การ
บริหาร  และการบริการประชาชน ) 
 

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 


