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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อําเภอเมืองบุรีรัมย์     จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน    กองช่าง 
------------------------------------------- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    ตั้งไว้รวม    23,617,920   บาท 
1. รายจ่ายประจํา    ตั้งไว้รวม    23,366,920   บาท    แยกเป็น 
 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้รวม   5,938,820   บาท 
 1.1.1  เงินเดือน   ตั้งไว้   4,400,400   บาท 
 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้  4,206,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลวิสามัญในส่วนกองช่าง จํานวน 12 อัตรา              
ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี้   

    * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน 733,000 บาท และ งานสวนสาธารณะ  
423,000 บาท)                        

    * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  1,240,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  1,810,000  บาท)   
 2) ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้   67,200 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งของผู้บริหารสําหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารกองช่าง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไป) 
 3) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ตั้งไว้  127,200  บาท   สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใน
ลักษณะต่าง ๆ   ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด  ประกอบด้วย   
 - ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 
บาท สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างท่ีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงนิ
ประจําตําแหน่งท่ีได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหาร
ท่ัวไป) 
 -  เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.)  ตั้งไว้  42,000  บาท  สําหรับเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสําหรับผู้มีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
             - เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน  ตั้งไว้  18,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากรายได ้     ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)                

          1.1.2  ค่าจ้างประจํา   ตั้งไว้   1,538,420   บาท   
 1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา   ตั้งไว้  1,500,000 บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้กับลูกจ้างประจําในส่วนกองช่าง  จํานวน  8  อัตรา  ตั้งจ่ายจากรายได้    ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน) 
 



 2) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ตั้งไว้  38,420 บาท   สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะ
งานต่าง ๆ     ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด   ดังนี้ 
 -  ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา   ตั้งไว้ 26,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้สมควรได้รับเลื่อนข้ันค่าจ้างแต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงสุดตาม
ระเบียบของทางราชการ   ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน)   

   -  เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้ 12,420  บาท  สําหรับจ่าย
เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจําท่ีสมควรได้รับค่าจ้างเต็มถึงข้ันสูงซึ่งมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนจากการปรับอัตราค่าจ้างตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได ้ ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟ้า  ถนน)      

 1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว้    3,732,000   บาท   
 1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้   2,900,000  บาท   
สําหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินท่ีจ่ายเพ่ิมในลักษณะต่างๆ  ตามอัตราท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด
ให้แก่พนักงานจ้าง    จํานวน  43   ตําแหน่ง  ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี ้
  * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน 1,776,000 บาท และงานสวนสาธารณะ
809,000  บาท)                       
   * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารท่ัวไปฯ  157,500  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  157,500  บาท)  
   -  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง   ตั้งไว้  832,000  บาท  สําหรับจ่าย
เป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวใหพ้นักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่างๆ  ของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏ
ตามแผนงานดังนี้ 
  *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน  468,000  บาท และงานสวนสาธารณะ 
234,000  บาท)                       
   *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    (งานบริหารท่ัวไปฯ  65,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   65,000   บาท)  

 1.3  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   ตัง้ไว้รวม  11,036,100   บาท    ประกอบด้วย 
 1.3.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   677,600   บาท 
 1)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 140,000  บาท สําหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทําการนอกเวลาให้กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างท่ีได้รับคําสั่งให้มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  อันเป็นภารกิจหน้าท่ีของกองช่างตามระเบียบของ
ทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ   ดังนี้   
 *   แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 100,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
10,000 บาท ) 
 *   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  20,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  10,000  บาท)   
 2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้   72,000  บาท    สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงาน
เทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบยีบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงานต่างๆ  ดังนี้ 
 *   แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟ้า ถนน 36,000  บาท) 
 *   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  36,000  บาท)   
 



 3)  ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 185,000 บาท สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในส่วนกองช่าง    ตามระเบียบของทางราชการ    
ตั้งจ่ายจากรายได ้   ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
 *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน 40,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
15,000  บาท)                       
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  60,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  70,000  บาท)                   
 4)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 280,000 บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในส่วนกองช่าง  ตามระเบียบของทางราชการ   
ตั้งจ่ายจากรายได ้    ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 60,000 บาท และงานสวนสาธารณะ
10,000  บาท) 
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ 150,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  60,000  บาท)   
 5)  ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร  ตั้งไว้  600  บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้กับ 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในส่วนกองช่างตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจา่ยจากรายได ้ ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน) 
               1.3.2  ค่าใช้สอย   ตั้งไว้   3,890,000   บาท 
 1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  2,710,000  บาท  สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ของลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการในการปฏิบัติงานของส่วนกองช่าง  เช่น  ค่ารับวารสาร  ค่าเข้าปกเย็บ
หนังสือ  เข้าเล่ม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เช่น 
ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ค่าจ้างเหมาบริการสวนสาธารณะ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากรายได ้    ปรากฏตามแผนงาน     ดังนี ้

 *  แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน 400,000  บาท และงานสวนสาธารณะ
2,200,000  บาท)                 

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  10,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  100,000  บาท) 
 2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  290,000  บาท  สําหรับ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองช่างท่ีชํารุด
เสียหายและเสื่อมสภาพ ท้ังในส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล  เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่องพิมพ์ 
แบบแปลน เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง เช่น   ถนน   สะพาน     อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้     
ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้

 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 150,000  บาท และงานสวนสาธารณะ  
20,000  บาท)                 

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (งานบริหารท่ัวไปฯ  100,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  20,000  บาท) 

 
 



 3)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 700,000 บาท   สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่าย   ดังนี ้
       - ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนภารกิจด้านผังเมืองรวม 700,000  บาท  สําหรบั
เป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการสํารวจกําหนดแนวเขตผัง,วิเคราะห์ผัง,ประชุมคณะกรรมการ และอ่ืนๆ เช่น 
กระดาษไข  กระดาษพิมพ์  กระดาษโรเนียว  แฟ้ม  น้ํายาลบไข  เครื่องเย็บกระดาษ  ไม้บรรทัด  เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได ้  ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง) 
 4)  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้  190,000  บาท  สําหรับถัวจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการ    ดังนี ้
   - สําหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างอันเป็นภารกิจและหน้าท่ีของกองช่าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะเดินทาง  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายจากรายได ้    ปรากฏตาม
แผนงานต่าง ๆ  ดังนี้   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน  10,000  บาท และงานสวนสาธารณะ 
20,000  บาท)           
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  80,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  80,000  บาท)    
 1.3.3  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้   6,468,500  บาท 
 1)  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  482,500  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงานสํานักงานใช้ในกิจการกองช่าง เช่น  กระดาษไข  กระดาษพิมพ์  กระดาษโรเนียว  แฟ้ม  น้ํายาลบไข  
เครื่องเย็บกระดาษ  ไม้บรรทัด  ธงชาติ  ตรายาง  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้   

 * แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน 210,000  บาท  และงานสวนสาธารณะ 
2,500  บาท)                     

 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ 220,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  50,000  บาท) 
 2)  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  1,500,000  บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในการจัดสถานท่ีงานประเพณี  งานพิธี  ซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน  ซ่อมไฟฟ้าตามถนน
ตรอก  ซอยต่างๆ  เช่น  จัดซื้อ  หลอดไฟ  โคมไฟ  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องมือสําหรับวัดค่าต่าง ๆ  ทางไฟฟ้า  
ฟิวส์  สวิตซ์  สายไฟ  เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งาน
ไฟฟ้า ถนน) 
 3)  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  50,000 บาท  สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆ ใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยงานกองช่าง  เช่น  ปิ๊บ แปรง เข่ง  มีด ถัง แก๊ส  ไม้
กวาด แก้ว ฯลฯ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้   
 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน  10,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
10,000 บาท)         
 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  20,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  10,000  บาท) 



 4)  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง     ตั้งไว้    2,060,000   บาท     สําหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและเพ่ือการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาทรัพย์สิน  ในความดูแลรับผิดชอบของกอง
ช่าง  เช่น  อิฐ   หิน  ปูน  ทราย  ไม้  เหล็ก  ยางแอสฟัลท์  ฯลฯ  ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน  สะพาน
สิ่งก่อสร้าง  ตลอดจนวัสดุ    อุปกรณ์ปฏิบัติงาน  เช่น  ค้อน  ตะปู  ชะแลง  สิ่ว  ขวาน  สว่าน  ท่อน้ํา ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี ้
                           * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน  1,800,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
200,000 บาท)         
 * แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  60,000  บาท) 

              5)  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  460,000 บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  อะไหล่  ชิ้นส่วนรถยนต์ยานพาหนะ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดกองช่าง  เช่น  แบตเตอรี่   ยางรถยนต์  จักรยานยนต์  หัวเทียน  ลูกปืน  
ไขควง  นอ็ต   สกรู   คีม   แปรง  ประแจ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้   

 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 400,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
20,000  บาท)                     

 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ  20,000  บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  20,000  บาท) 
 6)  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้   1,100,000  บาท  สําหรับจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ   ในความดูแล
รับผิดชอบของกองช่าง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี้    
 * แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน  800,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
100,000 บาท)                     
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ 150,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  50,000 บาท)     
 7)  ประเภทค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  400,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้าน
การเกษตร  ใช้ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงบํารุงรักษางานสวนสาธารณะของเทศบาล  เช่น  ซื้อหญ้า  พันธุ์พืช  
ปุ๋ย  วัสดุเพาะชํา  ผ้าใบหรือพลาสติก  จอบ  เสียม  สปิงเกอร์  บัวรดน้ํา   คราด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ )    
 8)  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 185,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์  หรือใช้ในการจัดสถานท่ี  จัดงานพิธีการต่างๆ  ในส่วนท่ีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองช่าง เช่น ไม้อัด ส ีพู่กัน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ    ดังนี้   
 *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 80,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
10,000 บาท)          
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ 70,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  25,000 บาท ) 
 9)  ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  ตั้งไว้  65,000  บาท   สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่อง
แต่งกายสวมใส่ในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสังกัดกองช่าง  เช่น  หมวก รองเท้า  ถุงมือ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี ้
      *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า  ถนน 20,000 บาท และงานสวนสาธารณะ 
30,000  บาท)         



 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 15,000 บาท) 
 10)  ประเภทค่าวัสดุสนาม  ตั้งไว้  18,000  บาท   สําหรับจัดซื้อวัสดุสนาม   เช่น  เตน็ท์  
ถุงนอน   เปล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ  ดังนี ้
    *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน 8,000 บาท  และงานสวนสาธารณะ 
5,000  บาท)         
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  5,000 บาท) 
 11)  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 140,000  บาท  สําหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนกองช่าง  เช่น  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แผ่นบันทึกข้อมูล  เครื่องอ่านข้อมูล  
เม้าส์  คีย์บอร์ด กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี ้  
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารท่ัวไปฯ 70,000 บาท และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  70,000 บาท)     
 12)  ประเภทค่าวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้   8,000   บาท   สําหรับจัดซื้ออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถ 
จัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่งได้   เช่น   มอเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส วาล์ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้    
  *  แผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟ้า ถนน  4,000  บาทและงานสวนสาธารณะ  
2,000  บาท)             
 *  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   (งานบริหารท่ัวไปฯ 2,000  บาท) 

 1.4  หมวดสาธารณูปโภค   ตั้งไว้รวม  2,640,000  บาท   
 1)  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 2,500,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ
กรณีท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสาธารณะเกินกว่าปริมาณท่ีได้รับโควต้าให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรอืเป็นค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช้
จัดงานต่างๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟ้า ถนน  )             
 2)  ประเภทค่าน้ําประปา  ตั้งไว้ 100,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าน้ําประปาท่ีติดตั้งไว้ใน
สถานท่ีหรือกิจการต่างๆ ท่ีอยู่ในความดูแลรบัผิดชอบของกองช่าง เช่น น้ําประปาสวนสาธารณะ โรงจอดรถยนต์
กองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงาน  ดังนี ้
  *  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน  10,000 บาท และงานสวนสาธารณะ  
90,000  บาท)             
   3) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000 บาท สําหรบัเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีติดตั้งท่ีหอ้งปฏิบัติการ
กองช่างเพ่ือติดต่อประสานงานในส่วนกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา   (งานบริหารท่ัวไปฯ) 

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม  20,000  บาท   
 1)  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์    ตั้งไว้  20,000  บาท   สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  
ดังนี ้
 - เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้า  10,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเป็นค่าปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจําหน่ายไฟฟ้า  จําหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ  หรือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะในเขตเทศบาล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงาน
เคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้า ถนน) 
 - เงินอุดหนุนกิจการประปา  10,000 บาท  สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การประปา
สว่นภูมิภาค  เป็นค่าปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจําหน่ายน้ําประปา  หรือขยายเขตบริการน้ําประปาในเขต



เทศบาล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
(งานไฟฟ้า ถนน) 

2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้รวม   251,000   บาท    แยกเป็น 
      2.1   หมวดค่าครุภณัฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้รวม   251,000    บาท   ประกอบด้วย 
                    2.1.1  ค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้    251,000   บาท 
 1)  ประเภทค่าครภุัณฑ์สํานักงาน  ตั้งไว้  85,000  บาท  สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์    จํานวน  
2รายการ  ประกอบด้วย 
    (1) สําหรับจัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาด 0.75+1.80 เมตร จํานวน 30 ตัว (เงิน75,000 บาท) 
                            (2) สําหรับจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน  2  ตู้  (เงิน  10,000  บาท) 
                              ท้ัง   2  รายการ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน           
(งานไฟฟ้า ถนน)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
                    2) ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้ 16,000 บาท สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ จํานวน 1 
รายการ  ประกอบด้วย 
                              (1) สําหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็ง   เครื่องยนต์  ขนาด 26  CC  
2 จังหวะ ชุด  CARBURETOR  ระบบ  PIAPHRAGMTYPE    ชุดสตาร์ท  RECOIL  STARTER  (STD)    ขนาด
เครื่องยนต ์   ความยาว  1.735  (mm)    ความกว้าง 550 (mm)  ความสูง  370 (mm)    น้ําหนัก 5,100  (g)  
ชุดเฟ่ือง   ขนาด Ø  24 (mm)     รอบอัตราเร่งเต็มที  12,000  รอบ (rpm)   จํานวน 2  เครื่อง  (เงิน  16,000 
บาท )    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งานสวนสาธารณะ)   (โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารและการบริการประชาชน) 
                        3)  ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน ๆ  ตั้งไว้  150,000  บาท  สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ์   จํานวน  1 
รายการ  ประกอบด้วย 
     (1) สําหรับจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จํานวน 10 หลัง (เงิน 150,000  บาท)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน   (งานไฟฟ้า ถนน)   (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

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

      
 

 
 
 
 
 
 
 


