เงินทุนหมุนเวียนกรมการบินพลเรือน
ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

จํานวน 125,036,700 บาท

ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553

จํานวน 117,000,000 บาท

- งบบุคลากร

45,342,800 บาท

- งบดําเนินงาน

42,781,300 บาท

- งบลงทุน

16,396,875 บาท

- เงินสํารอง

12,479,025 บาท

หนวย:บาท
45,342,800

1.รายละเอียดประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

37,368,800

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

7,974,000

งบดําเนินงาน

42,781,300
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

42,781,300

งบลงทุน

เงินสํารอง

16,396,875
คาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

4,785,875

คาครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป

5,820,000

สิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

5,791,000

เงินสํารองกรณีจําเปนหรือฉุกเฉิน (รอยละ 10.67)

12,479,025

รวมทั้งสิ้น

117,000,000
( หนึ่งรอยสิบเจ็ดลานบาทถวน )

*อนุมัติกรอบวงเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 2/2552
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552

2.กรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
รายจาย
ประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
เงินสํารอง
รวม

45,342,800
42,781,300
16,396,875
12,479,025
117,000,000

3.รายละเอียดงบบุคลากร
3.1 ลูกจางชั่วคราว จํานวน 443 อัตรา ( รายละเอียดแนบ )
3.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

ประมาณการรายจายลวงหนาประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
45,342,800
45,000,000

45,342,800
45,000,000

45,342,800
45,000,000

90,342,800

90,342,800

90,342,800

จํานวนเงิน 45,342,800 บาท
จํานวนเงิน 37,368,800 บาท
จํานวนเงิน 7,974,000 บาท

รายละเอียดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายการ

จํานวนเงิน

ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท
เกาอี้รับรองผูโดยสาร 100 ชุด นครพนม
รถเข็นกระเปาผูโดยสาร 100 คัน อุดรธานี
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู 8 เครื่อง นครศรีธรรมราช
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 6 เครื่อง
(ลําปาง, แมฮองสอน, แมสอด , ชุมพร , แพร 2 )
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครื่อง ชุมพร 1 , ลําปาง 2
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง ชุมพร
เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 20 แผน/นาที จํานวน 4 เครื่อง
(ตรัง, นราธิวาส , แมฮองสอน , อุดรธานี )
เครื่องดูดฝุน 15 ลิตร 1 เครื่อง สกลนคร
เครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 5 เครื่อง
(นครพนม, เพชรบูรณ 2 , นครราชสีมา , สกลนคร )
เครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอแข็ง จํานวน 10 เครื่อง
(ตรัง , ชุมพร , นครพนม 2 , เพชรบูรณ , หัวหิน, สกลนคร, เลย 2, นครราชสีมา )
เครื่องตัดหญาแบบสะพายชนิดขอออน จํานวน 6 เครื่อง
(นครพนม 2 , ระนอง , นครราชสีมา , ตรัง 2 )
เครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอรไฟฟาสูบน้ําได 1,500 ลิตร/นาที จํานวน 1 เครื่อง สกลนคร
มานกั้นบังแสง (ขนาด 4.52 x 3.45 เมตร ,ขนาด4.70 x 3.45 เมตร) 6 ชุด นครศรีธรรมราช
รถไถนั่งขับขนาด 14 แรงมา พรอมที่ตัดหญา 1 ชุดและใบมีดดันดินจํานวน 1 คัน ปาย
ชุดรับแขก 3 ชุด กระบี่
เครื่องปลดกระสุน 1 ชุด สุราษฎรธานี
สวิทชิ่งฮับจํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 1 ชุด สกลนคร
เครื่องยนตตัดแตงกิ่งไม 1 เครื่อง นครราชสีมา
เครื่องกรองน้ําดื่ม 1 เครื่อง นครราชสีมา
เครื่องตัดเหล็กไฟเบอรขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 1 เครื่อง สกลนคร
โตะเหล็กพรอมปากกาจับชิ้นงานขนาดไมนอยกวา1 x 1.5 x .70 เมตร 1 ชุด สกลนคร
มานปรับแสง ขนาด14 ตรม. 1 ชุด อุดรธานี
จัดหาอุปกรณระบบไฟฟาภายในอาคาร (บัลลาสตโลลอส จํานวน 1,565 ตัว) อุดรธานี
จัดหาอุปกรณระบบไฟฟาภายในอาคาร (หลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 w จํานวน 1,565 ตัว) อุดรธานี
จัดหาอุปกรณระบบไฟฟา (โคม High Bay หองโถง ขนาด 400 w จํานวน 20 ตัว) อุดรธานี

850,000
1,200,000
640,000
373,200

140,400
31,900
400,000

12,000
54,500

95,000

61,800

20,000
87,400
190,000
69,000
15,000
12,000
10,000
10,000
7,500
8,500
11,200
234,750
101,725
150,000
4,785,875

1
2

ครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
เครื่องไลนกแบบใชคลื่นเสียง จํานวน 1 เครื่อง อุบลราชธานี
เครื่องไลนกแบบใชคลื่นเสียง จํานวน 2 เครื่อง อุดรธานี , พิษณุโลก

1,940,000
3,880,000
5,820,000

รวมครุภัณฑ

10,605,875

รายละเอียดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ

รายการ

จํานวนเงิน

สิ่งกอสรางที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท
1 คาจางทาสีอาคารที่พักผูโดยสาร ทย.ตรัง
2 ปรับปรุงรองระบายน้ําดานหนาและดานหลัง โรงจอดรถดับเพลิง ทย.หัวหิน
3 คาจางซอมเปลี่ยนประตูโรงเก็บเรือกูภัยทย.หัวหิน
4 กอสรางประตูเขาออกทย.ขอนแกน
5 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ทย.แมฮองสอน
6 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ทย.รอยเอ็ด
7 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ทย.อุบลราชธานี
8 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ทย.สุราษฎรธานี
9 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ทย.พิษณุโลก
10 จัดทําทางลาดสําหรับคนพิการ ทย.ขอนแกน
11 จัดทําหองน้ําสําหรับคนพิการ ทย.ลําปาง
12 จัดหาปาย/จอภาพ LCD แสดงขอมูลขาวสารสําหรับคนพิการ ทย.กระบี่ และ อุดรธานี

250,000
350,000
495,000
1,963,000
200,000
63,000
270,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,200,000

รวมสิ่งกอสราง

5,791,000

